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 ةَمَجْرالتَّ صَُّن
ِ ْبن    َعْبد   دِ حَ م    ْبنِ   أَْحَمدَ   اَّلله ِ   َعْبدِ   ْبنِ   َنْصرِ   ْبنِ   ِمْقَدامِ   ْبنِ   ق َداَمةَ   ْبنِ   مه اَّلله

َمْشِقي  الَمْقِدِسي  
اِلِحي  ، ث مه الد ِ اِهد  اْلَفِقيه    ، الصه َما    ، الزه ، اِْلْسالمِ   َشْيخ    م  اْْلِ

م  ْعاَلمِ اْلَ   أََحد  وَ  ينِ   فهق  وَ ،  د    الد ِ َحمه م  ْيخِ   ،أَب و  الشه و  َمرَ   أَخ  ع  مِ   أَِبي  َتَقد ِ  اْلم 
ه  ر  كْ ذِ 

(1) . 
اِعيَل ـ )ِفي َشْعَباَن َسَنَة إْحَدى َوأَْرَبِعيَن َوَخْمِسِمائَة  ب   َلدَ و   َوَوِهَم   (2)(َجمه

َبْيِثي  ِفي َذكْ   . (3) هِ َمْوِلدِ  رِ الد 
 

أبو عمر هو الخ الشقيق للموفهق، وأخوهما عبيد اَّلل لبيهما، وهو عميد آل قدامة،    (1) 
ومن ذريته أكثر علمائهم، وقد غلب عليه التعبد واالشتغال بنفع الناس من أقاربه وغيرهم،  

ذيل طبقات هـ. ترجمته في  607ولم يصن ِف، لكنه نسخ كثيًرا من الكتب بخطه. توفي سنة  
 . 125- 3/108، ت العثيمين  رجب الحنبلي  الحنابلة، البن 

اِعيَل 2)  بالفتح، وتشديد الميم، وألف، وعين مهملة مكسورة، وياء ساكنة، والم:  :  ( َجمه
الحافظ   كان  منها  فلسطين  أرض  من  نابلس  جبل  في  خالة  قرية  ابن  المقدسي  الغني  عبد 

لقرب جمه الموفهق،   المقدس  بيت  إلى  منها انتسب  و  ،اعيل  نابلس  ا من  أعمالها جميعً ولن 
المقدس  البيت  واحد   ، مضافات  يوم  مسيرة  البلدان  .  وبينهما  وكذا  2/159معجم  قلت:   .

 انتسب الموفهق إليها. 
 . 3/438البن الدبيثي   ، ذيل تاريخ بغداد الدمشقي المولد والدار.ذكر أنه ( 3) 



َمَع أَْهِله َوَله  َعْشر   ِدَمْشَق  ْرآن، َوَحِفظ )م    وَقِدَم  اْلق  َفَقَرأ   رَ َص تَ خْ ِسِنيَن، 
َوأَِبي   ،(2)ِهاَلل    ْبنِ   َوأَِبي اْلَمَكاِرمِ   ،(1) ، َوَسِمَع ِمْن َواِلِدهِ (، َواْشَتَغَل ِقي ِ الِخرَ 

 . (4)َوَغْيِرِهمْ  ، (3)َصاِبر   اْلَمَعاِلي ْبنِ 
 

اعيل، كان رجاًل صالًحا،  (  1)  زاهًدا، عابًدا،  والده الشيخ أبو العبهاس أحمد، خطيب َجمه
. توفي سنة   هـ. ترجمته في ذيل طبقات 558صاحَب كرامات  وأحوال  وعبادات  ومجاهدات 

، في ترجمة ولده أبي عمر، وهو جد آل قدامة المقادسة، هاجر  3/125الحنابلة، ت العثيمين  
 بهم إلى دمشق، لما استولى الصليبيون على بيت المقدس. 

محمد بن المسلهم بن ِهاَلل الزدري الدمشقي، المين،    أبو المكارم عبد الواحد بن(  2) 
 . 500-20/499ط الرسالة  ،سير أعالم النبالءهـ.  563المسند. توفي سنة 

أبو المعالي عبد اَّلل بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي الدمشقي.  (  3) 
 . 499-20/498هـ. سير أعلم النبالء 576توفي سنة 

المغني( شيوخه مرتبين على حروف المعجم، وهم اثنان وثالثون شيخا. )  ا ذكر محقق(  4) 
. وسوف أترجم لمن ذكر منهم هنا في الحاشية تراجم  17-11ينظر مقدمة تحقيق المغني ص

 مختصرة.



َبْغَدادَ   َوَرَحَل  َواْبن    ِإَلى  َو  اْلَغِني ِ   َعْبد    اْلَحاِفظ    َخاَلِتهِ   ه 
إْحَدى   (1) َسَنَة 

قهاِق   اَّللهِ   ِمْن ِهَبةِ   ا اْلَكِثيرَ عَ َوِست ِيَن، َوَسمِ  ي ِ   َواْبنِ   ،(2) الده
ِ   َوَسْعدِ   ،(3)الَبط ِ  اَّلله

 
تهَبع  هو  (  1)  الم   ، الَثَِري   ، الَعاِبد  ْدَوة ،  الق   ، اِدق  الصه  ، الَكِبْير  الَحاِفظ    ، الَعاِلم   ، َعاِلم     ،اِْلَمام 

ْوِر بِن َراِفِع بنِ  ر   َعْبد  الَغِني ِ بن  َعْبِد الَواِحِد بِن َعِلي ِ بِن س 
د  َحمه ْيِن، أَب و م  اِظ، َتِقي  الد ِ فه َحَسِن    الح 

، َصاحِ  ، الَحْنَبِلي  اِلحي  َمْشِقي  الَمْنَشأ، الصه
، ث مه الد ِ اِعْيلي  ، الَجمه ب  الَحَكاِم  بِن َجْعَفر  الَمْقِدِسي 

ْغَرى َوالص  سنة  الك ْبَرى،  توفي  وغيرها.  جال،  الر ِ أسماء  في  والَكَمال  أعالم  هـ.  600،  سير 
 . 21/443ط الرسالة  ،النبالء
 (2  ، ي  اَمر ِ السه  ، الِعْجِلي  ِحْمَصاَء  بِن  َعِلي ِ  بِن  ِهالَِل  بِن  الَحَسِن  بن   اَّلِل  ِهَبة   الَقاِسِم  أَب و   )

َواَيةِ  ٌر، َصِحْيح  الر ِ َعمه قهاِق، َشْيٌخ م  ، اْبن  الده ، ث مه الَبْغَداِدي  : َكاَن َشْيخًا الَ  . الَكاِتب  ْمَعاِني  َقاَل السه
الَح.َبْأَس ِبهِ  َو    ، ظَاِهره الَخْير َوالصه توفي سنة    أَقدم  َمَشاِيِخَنا َسَماعًا.   -ِفيَما أَظ ن     - َوَقاَل: ه 
 . 471/ 20ط الرسالة   ، سير أعالم النبالء  .هـ562
د  بن  َعْبِد البَ 3)  َحمه ْسِند  الِعَراِق، أَب و الَفْتِح م  ، م  ْوق  د  ، الصه ، الَعاِلم  ْيخ  الَجِلْيل  اِقي بِن  ( الشه

 . ي ِ
، اْبن  الَبط ِ ، الَحاِجب  َغرِ   أَْحَمَد بِن َسْلَماَن الَبْغَداِدي  ه  ِمَن الص ِ َو  الموفهق  َقاَل .  اْعَتَنى ِبِه َواِلد  : ه 

ْوَن، َوَما رَ  َنا َوَشيخ  أَْهِل َبْغَداَد ِفي َوْقِتِه، َوأَْكثَر  َسَماَعاِتِه َعَلى أَِبي الَفْضِل بِن َخْير  َوى َلَنا َشْيخ 
َماِع. ، َوَكاَن ِثَقًة، َسْهالً ِفي السه ه   َغْير 

َمْيِدي ِ َوَحْمد  سير  هـ.  564توفي سنة    َعْن ِرْزِق اَّلِل َوالح 
 . 484-20/481أعالم النبالء، ط الرسالة 



َجاِجي ْيخِ ،  (1)الده اءِ   اج  تَ   َواْبنِ   ، (2)اْلَقاِدرِ   َعْبدِ   َوالشه الَفره
  ، (4) َشاِفع    َواْبنِ   ، (3)

ْرَعةَ  َبارَ   ، (6) َثاِبت    َوَيْحَيى ْبنِ   ،(5) َوأَِبي ز  َضير    ْبنِ   كِ والم    ْبنِ   َوأَِبي َبْكرِ   ، (7)خ 
 

نَ 1)  بن  اَّلل  سعد  الده ْص (  ابن  الحسن  أبو  علي،  بن  سعيد  بن  الواعظ  جَ ر  البغدادي  اجي 
 . 317/ 12ت بشار  ، تاريخ اْلسالم . هـ564 نة توفي سرئ. قْ الم  
ْحِيي  2)  ْدَوة ، َشْيخ  اِْلْسالَِم، َعَلم  الَْوِلَياِء، م  ، الق  ، الَعاِرف  اِهد  ، الزه ، الَعاِلم  ، اِْلَمام  ْيخ  ( الشه

د  َعْبد  الَقاِدِر ابن  أَِبي َصاِلح  َعْبِد اَّلِل بِن جنكي دوست َحمه يِن، أَب و م  ،    م القدر،العظي  الد ِ الَحَسِني 
، َشْيخ  َبْغَداَد. ، الَحْنَبِلي  ِره ببغداد، وَنَزَل ِعْنَده  ِبَمْدَرَسِتِه، َوَقَرأَ    الِجْيِلي  م  أدركه الموفهق في آخر ع 

ه : ِبجِ َعَلْيِه ِمَن الِخَرِقي.   سير أعالم النبالء، ط   هـ. 561َسَنة  وتوف ِي   هـ، 471َن ِفي َسَنِة  ياَل َمْوِلد 
 . 20/439الرسالة 

دِ 3)  َحمه ْحَمِن بِن م  ، أَب و الَحَسِن َعِلي  بن  َعْبِد الره ر  َعمه ، الم  اِهد  ، الزه ْيخ  ،    ( الشه بِن َراِفع  الط ْوِسي 
اِء. ره : ِباْبِن َتاِج الق  ، َوي ْعَرف  ف َِي   ث مه الَبْغَداِدي   . 479/ 20. سير أعالم النبالء، ط الرسالة  هـ 563  ت و 

( أحمد ْبن صالح ْبن شافع ْبن صالح ْبن حاتم، أَب و الفضل ْبن أَِبي المعالي اْلِجيلي  ثم   4) 
والع   هود  الش  أحد  الحافظ.  سنة    اء. مَ لَ البغدادي   بشار .  هـ565توف ِي  ت  اْلسالم،  تاريخ 

12/334 . 
 (5  ، ْوق  د  ، الصه ْسِند  ، الم  ، الَعاِلم  ْيخ  ِد بِن طَاِهر  ( الشه َحمه ْرَعَة طَاِهر  اْبن  الَحاِفِظ م  ، أَب و ز  الَخي ِر 

. ، ث مه الَهَمَذاِني  اِزي  ، ث مه الره ، الَمْقِدِسي  ْيَباِني  ف َِي ِفي َرِبْيع  اآلِخِر، َسَنة    بِن َعِلي   الشه ،  هـ566ت و 
 . 504/ 20ِبَهَمَذاَن. سير أعالم النبالء، ط الرسالة 

ِإْبَراِهْيَم  ا  (6)  بِن  ب ْنَداَر  بِن  ثَاِبِت  بن   َيْحَيى  الَقاِسِم  أَب و   ، الَعاِلم   ، ْسِند  الم  الَجِلْيل،  ْيخ   لشه
 . ، الَوِكْيل  ال  ، الَبقه ْيَنَوِري  الَْصِل، الَبْغَداِدي  َني ِف  َوثََماِنْيَن َسَنًة.  هـ 566  سنة  َماَت ِفي  الد ِ ، َعْن 

 . 20/506لرسالة سير أعالم النبالء، ط ا
ِد بِن َعِلي   اْبن   7)  َحمه َباَرك بن َعِلي ِ بِن م  ِفْيد، أَب و طَاِلب  الم  ، الم  اِدق  ، الصه ث  َحد ِ ، الم  ( اِْلَمام 

َضْير   از.  خ  ، الَبزه ْيَرِفي  ، الصه سير أعالم النبالء، ط الرسالة .  َفْجأَةً   هـ 562َسَنِة  وتوفي    الَبْغَداِدي 
20/487 . 



ور َوَسِمعَ ثِ كَ   وَخْلق    ،(2) ةَ ْهدَ وش    ،(1)النهق   ، َبارَ   ير  الم  ِمْن  اْبنِ ِبَمكهَة   ك 
الطهبهاخِ 

 . (4) َها أَِبي الَفْضلِ َخِطيبِ  ِمنْ  َمْوِصلِ الْ بِ وَ  ،(3)
 

ال1)  اْبِن  (  ِد  َحمه م  ْور   َمْنص  أَِبي  ْيِخ  الشه اْبن   اَّلِل  َعْبد   َبْكر   أَب و   ، الَخي ِر  َقة ،  الث ِ  ، ث 
َحد ِ الم   ، ْيخ  شه

 . از  ، الَبزه ْوِر الَبْغَداِدي  ِد بِن َعْبِد اَّلِل بِن النهق  َحمه َسْيِن أَْحَمَد بن م  ْيِخ الَكِبْيِر أَِبي الح  ف َِي  الشه سنة  ت و 
 . 499/ 20ط الرسالة   ، . سير أعالم النبالءهـ565
َمر اْلبري فخر النساء ِبْنت أَِبي نصر الدينوري الصل  2)  ْهدة ِبْنت أحمد ْبن الفرج ْبن ع  ( ش 

ني بها أبوها ،  البغدادي الكاتبة  ،  اْمَرأَة جليلة صالحة ذات دين وورع وعبادة. َسِمعت الكثير وع 
َعَلى   سنة  توفيت    رت وصارت أسند أهل زمانها.م ِ وع    ،الشيوخ وأحضرها مجالس السماع 

 . 5/142البن الدبيثي   ، ذيل تاريخ بغداد ت َعَلى التسعين سنة. فَ يه َوَقْد َن  هـ،574
د ْبن الطه 3)  َحمه د، أَب و م  َحمه َسْين ْبن َعْبد اَّلله ْبن م  ي،  ادِ دَ غْ اخ البَ به ( المبارك ْبن علي ْبن اْلح 

َمكه   ، الحنبلي إمامَ   . ةَ نزيل  ِبَمكهةَ ابِ نَ الحَ   كان  توف ِي سنة لة  بشار .  هـ575  .  تاريخ اْلسالم، ت 
12/565 . 
ْسِند  الَعْصِر، َخِطْيب  الَمْوِصِل، أَب و الَفْضِل  4)  ، م  ث  َحد ِ ، الم  ، الَفِقْيه  ، الَعاِلم  ، اِْلَمام  ْيخ  ( الشه

ِد بِن َعْبِد ا َحمه ،  َعْبد  اَّلِل بن  أَْحَمَد بِن م  ، ث مه الَمْوِصِلي  ، ث مه الَبْغَداِدي   الط ْوِسي 
لَقاِهِر بِن ِهَشام 

. اِفِعي  ف َِي ِفي َشْهِر َرَمَضاَن َسَنَة   الشه  . 21/89سير أعالم النبالء، ط الرسالة هـ.  578ت و 



َعْبدِ   َوأََقامَ  ْيِخ  الشه بِ   ِعْنَد  ةً   هِ تِ َس رَ دْ مَ اْلَقاِدِر  ده ِمْن    ، (1) َيِسيَرةً   م  َعَلْيِه  َفَقَرأَ 
ت َوف ِ قِ رَ خِ )الْ  ث مه  ْيخ    َي ي(،  ْبنَ َفاَلزَ ،  الشه اْلَفْتِح  أََبا  ي ِ ن ِ اْلمَ   م 

َعَلْيِه   ،(2)  َوَقَرأَ 
وَل  َواْلِخاَلَف  اْلَمْذَهَب   َحتهى َبَرَع.  َواْل ص 
َياء    ِبَبْغَدادَ   َوأََقامَ  ِه، َوِهَي    ، (3) َنْحًوا ِمْن أَْرَبع  ِسِنيَن. َهَكَذا َذَكَره  الض ِ َعْن أ م ِ

يْ  َوِست ِيَن.   َلى َبْغَداَد َسَنَة َسْبع  َلى ِدَمْشَق، ث مه َعاَد إِ َع إِ ث مه َرجَ   ،(4) خِ أ ْخت  الشه
 . (5) اْلَجْوِزي ِ  اْبنِ  َكَذا َقاَل ِسْبط  

 
ورد في ترجمة الحافظ عبد الغني أنها أربعون يوما، وقال الذهبي: أدركا من حياة (  1) 
يخ عبد القادر خمسين يوما. ونقل في موضع آخر عن الحافظ الضياء أنهما أقاما خمسين  الش

ليلة، ثم مات الشيخ فانتقال عند أبي الفرج بن الجوزي ثم انتقال إلى رباط الشيخ محمود  
 . ( 445/ 21) النعال، واشتغال على ابن المن ِي. سير أعالم النبالء، ط الرسالة

أَب و (  2)  اِْلْسالَِم،  َناِصح   الَحَناِبَلة،  ْفِتي، َشْيخ   الم  الَعالهَمة ،   ، اِْلَمام   ، ْيخ  َنْصر  بن     الشه الَفْتِح 
. ، الَحْنَبِلي  َواِني  ي ِ الن ْهر 

ِلَد َسَنَة ِإْحَدى َوَخْمس ماَئة.  ِفْتَياَن بِن َمَطِر اْبِن المن ِ ف َِي ِفي َخاِمس    و  ت و 
 . 138/ 21سير أعالم النبالء، ط الرسالة . َنَة ثَالَث  َوثََماِنْيَن َوَخْمِس ماَئة  َرَمَضان، َس 

ة اِْلَمام  3)  ج  ْحَمن ْبن ِإْسَماِعيل، الحافظ الح  د ْبن َعْبد الواحد ْبن أَْحَمد ْبن َعْبد الره َحمه ( م 
الص   الدمشقي   ث مه   ، المقدسي   ، عدي  الس  اَّلله  َعْبد  أَب و  ين،  الد  التهصانيف  ضياء  ، صاحب  الحي 

 . 14/472تاريخ اْلسالم، ت بشار   .هـ  643 توفي سنة الن افعة. 
اهِ 4)  َقيهة  بنت  الز  ياء( ر  د بن ق دامة، أخت الشيخ الموفهق، أم  الحافظ الض  َحمه   ، د أحمد بن م 

ت نْ  صالحًة،  امرأًة  كانت  ياء:  الض  قال   . بالبخاري  المعروف  أحمد  ين  الد  شمس  ِكر   والمفتي 
المنكَر، يخاف ها الرجال  والن ساء، وَتْفِصل بين الن اِس في القضايا. وكانت تاريًخا للمقادسة في  

 . 13/666تاريخ اْلسالم، ت بشار . هـ 621 توفيت سنة المواليِد والَوفياِت. 
يوسف بن قزغلى الواعظ المؤرخ شمس الدين، أبو المظفر، سبط ابن  قال الذهبي:  (  5) 

عن جده وطائفة، وألف كتاب مرآة الزمان، فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات، روى    الجوزي.
نسأل اَّلل    وله مؤلف في ذلك.   ويجازف، ثم إنه ترفض.   وما أظنه بثقة فيما ينقله، بل يجنف



اْلَحْنَبِلي    اْبنِ   َوَذَكر النهاِصح  
 َمعَ   َوَسْبِعيَن، َوَرَجعَ   أَنهه  َحجه َسَنَة أَْرَبع    :(1) 

 : َوك ْنت  ، َقاَل ي ِ ن ِ اْبِن اْلمَ   ، َفَسِمع َدْرَس َبْغَداَد، َوأََقاَم ِبَها َسَنةً َلى  اْلِعَراِق إِ   َوْفدِ 
ْيِخ أَِبي   ت  أََنا َقْد َدَخلْ  َبْغَداَد َسَنَة اْثَنَتْيِن َوَسْبِعيَن، َواْشَتَغْلَنا َجِميًعا َعَلى الشه
ي ِفي  نِ غْ م  )الْ   ِكَتاِب   ِبَتْصِنيِف   َغَل َلى ِدَمْشَق َواْشتَ ، ث مه َرَجَع إِ ي ِ اْلَمن ِ   اْلَفْتِح ْبنِ 

َفَبَلغَ ي ِ قِ رَ خِ الْ   َشْرحِ  إِ   اْلََمَل   (،  اْلَمْذَهِب،  ِفي  ِفي  َبِليٌغ  ِكَتاٌب  َو  َوه  ْتَماِمِه، 
، َتِعَب  َعْشر   َجلهَدات   . اْلَمْذَهَب  ِبهِ  َل َوَجمه  ِفيهِ  َعَلْيه، َوأََجادَ  م 

 َسْمِت   َلى : َوَمَشى عَ َطاِئَفٌة َكِثيَرةٌ، َقاَل   ِبِعْلِمهِ   َعَلْيِه َجَماَعٌة َواْنَتَفعَ   َوَقَرأَه  
 . ِباْلِفْقِه َواْلِعْلمِ  أَِبيِه َوأَِخيِه ِفي اْلَخْيِر َواْلِعَباَدة، َوَغَلَب َعَلْيِه االْشِتَغال  

،    اْبنِ   َوَقال ِسْبط   : َكاَن إَماًما ِفي ف ن ون  َبْعد  - َوَلْم َيك ْن ِفي َزَماِنِه  اْلَجْوِزي ِ
َمَر والْ  ، َوَكاَن َكِثيَر اْلَحَياِء، عَ   َواَل أَْوَرع    أَْزَهد    -(2)ادِ مَ عِ أَِخيِه أَِبي ع  ا وفً ز  ِمْنه 

 
. وقزغلي قد تقرأ  4/471ميزان االعتدال    مات سنة أربع وخمسين وستمائة بدمشق.   العافية. 

 . 22/265فهق في كتابه مرآة الزمان في قزأوغلي. وقد ترجم للمو
اِب  1)  ْحَمِن بن  َنْجِم بِن َعْبِد الَوهه ْيِن َعْبد  الره

، الَواِعظ،  ا( َناِصح  الد ِ َمْشِقي 
بِن الَحْنَبِلي ِ الد ِ

 . 19/54سير أعالم النبالء، ط الرسالة .  َوَله  ثََمان ْوَن َسَنةً  هـ634َسَنَة وتوف ِي  
ِإْبَراِهيم بْ 2)  ْيخ الِعماد الَمْقِدِسي  الَحْنَبِلي  الزاهد  (  رور، الشه ن َعْبد الواحد ْبن َعلي  ْبن س 

.   ، القدوة أَب و ِإْسَحاق اعيل في سنة ثالث وأربعين وخمسمائة،    أخو الَحاِفظ َعْبد الغني  ولد بجم 
  فهو أصغر من الحافظ بسنتين، وهاجر إلى دمشق في سنة إحدى وخمسين، والبالد حينئذ  

، فيمن هاجر من المقادسة.  َياء: َوَكاَن يكون في جامع دمشق من    للفرنج، لعنهم اَّلله َقاَل الض ِ
الفْجر إلى الِعشاء اَل يخرج ِإاله ِلما اَل ب د  َله  منه، يقرئ النهاس القرآن، والِعلم، َفِإَذا لم يتفق َله   

الدين َوفهق  م  بالصالة. فسألت  َعَلْيِه، اشتغل  َكاَن من خيار أصحابنا،    من يشتغل  َفَقاَل:   ، َعْنه 
هم َوَرعًا، وأكثرهم َصبراً َعَلى تعليم القرآن، والفقه. َوَكاَن داعيًة إلى   وأعظمهم نفًعا، وأشد 

نة وتعل م العلم والدين.    . 13/395تاريخ اْلسالم، ت بشار .  هـ  614 توفي سنةالس 



َحَسنَ  ِلْلَمَساِكين  ِحبًّا  م  َتَواِضًعا،  م  ًنا  َلي ِ ًنا  َهي ِ َوأَْهِلَها  ْنَيا  الد  الَْخالَِق،    َعْن 
َحاَبِة. َوَكأَن َما الن ور   ج  ِمْن    َجَواًدا َسِخيًّا. َمْن َرآه  َكأَنهه  َرأَى َبْعَض الصه َيْخر 

ْرآِن، َواَل ي َصل ِي َرْكَعَتْي ب  س  اْلِعَباَدِة، َيْقَرأَ ك له َيْوم  َوَلْيَلة     َوْجِهِه، َكِثيرَ  ًعا ِمْن اْلق 
نهةِ  ر  مجالسي َداِئًما  ِفي اْلَغاِلِب   الس  نهِة، َوَكاَن َيْحض  َباًعا ِللس 

 إاله ِفي َبْيِتِه، ات ِ
 . ونَ ي  اِس قَ ِفي َجاِمِع ِدَمْشَق وَ 

َشاَهْدت   أَْيًضا:  َوأَِخيهِ   ِمنَ   َوَقاَل  َمَر،  ع  أَِبي  ْيِخ  َوفه   الشه وَ اْلم   هِ يبِ ِس نَ ق، 
نَ  َما  َواْلَوْ   يهِ وِ رْ اْلِعَماِد  َحاَبِة  الصه فَ اْلَْفَرادِ   ِلَياءِ َعْن  َحال  انِ َس نْ أَ ،  أَْهِلي    مْ ه  ي 

ْدت  إِ انِ طَ وْ أَ وَ  ْم ِفي َداِر  ي، ث مه ع  َقاَمِة، َعَسى أَْن أَك وَن َمَعه  َلْيِهْم َعَلى ِنيهِة اْْلِ
َقاَمِة.   اْلم 

يِن إَمامَ  َوفهق  الد ِ ْيخ  م  اِر: َكاَن الشه . َوَكاَن  ِباْلَجاِمعِ   اْلَحَناِبَلةِ   َوَقاَل اْبن  النهجه
ًة َنِبياًل، َغِزيرَ  جه ك ونِ اْلَفْضلِ   ِثَقًة ح  ،  ، َكاِمَل اْلَعْقِل، َشِديٌد التهَثب ت، َداِئٌم الس 

َلف، َعَلى َوْجِهِه الن ور   ْمِت، َنِزًها َوِرًعا َعاِبًدا َعَلى َقان وِن السه ،  َحَسَن السه
اْلَوَقار   يَ َواْلَهْيَبة    َوَعَلْيِه  ل    ع  َتفِ نْ ،  ج  ي ْسمَ   الره أَْن  َقْبَل  ْؤَيِتِه  َكاَلم  ِبر  ، َص َع   َف نه ه 
، َواْلَْصَحاب    التهاَلِمَذة    ه  دَ ، َوَقَص ِفي اْلَمْذَهِب َواْلِخاَلِف   اْلَمِليَحةَ   التهَصاِنيَف 

ه  ِفي اْلِباَلِد، َواْشت ِهرَ   َوَسارَ    َوَكاَن َحَسَن اْلَمْعِرَفِة ِباْلَحِديِث، َوَله  .  ه  ر  كْ ذِ   اْسم 
 ِفي ِعْلِم اْلَعَرِبيهِة. َيدٌ 

َمر  ْبن   ْعَجِمهِ   َوَقاَل ع  ْفِتي   : (1) اْلَحاِجِب اْلَحاِفظ  ِفي م  ِة، َوم  َو إَمام  اْلَِئمه ه 
ه  اَّلله  ِباْلَفْضلِ  ة. َخصه  . َطنهْت اْلَكاِملِ   َواْلِعْلمِ ،  رِ اطِ مَ الْ   ، َواْلَخاِطرِ اْلَواِفرِ   اْل مه

 
ِفْيد   1)  م   ، الَباِرع  ث   َحد ِ الم  الَِمْيِني  (  ْور   َمْنص  بِن  ِد  َحمه م  بن   َمر   ع  ْيِن 

الد ِ ِعز   قال  الطهَلَبِة،   .
اب    َقَرْأت  ِبَخط ِ الَحاِفظِ الذهبي:   ف َِي َصاِحب َنا الشه َياِء: َوِفي َشْعَباَن َسَنَة ثَالَِثْيَن َوِست ِ ماَئة  ت و  الض ِ



اْلَْمَصار   ِذْكِرِه  وَ ِفي  ِبَمَجاِمعِ اْلَْعَصار    ِبِمْثِلهِ   ْت نه َض ،  أََخَذ  َقْد    اْلَحَقاِئِق   . 
وَ َواْلَعْقِليهةِ   النهْقِليهةِ  : َفه  ا اْلَحِديث  وَ هِ ف ْرَسانِ   َساِبق    . َفأَمه : َفه  ا اْلِفْقه    َفاِرس    . َوأَمه
َوَله  هِ َمْيَدانِ  ْتَيا.  ِباْلف  النهاِس  أَْعَرف   ْؤِلَفات    ،  َمانَ اْلَغِزيَرة    اْلم  الزه أَظ ن   َوَما   .  
َحَسن  ِبِمْثِلهِ   َيْسَمح   ِة،  َواْلَعامه ِة  اْلَخاصه ِعْنَد  َتَواِضٌع  م  أََناة  ااِلْعِتَقادِ   ،  ذ و   ،
 .َوَوَقار   م  لْ َوحِ 

َقَهاءِ َعاِمًرا    ه  َمْجِلس    َوَكانَ  ِثينَ   ِباْلف  َحد ِ َوأَْهِل اْلَخْيِر. َوَصاَر ِفي آِخِر   َواْلم 
ه   ِرِه َيْقِصد  م  . َوَكاَن َكِثيَر اْلِعَباَدِة َداِئمَ   ك ل    ع  دِ   أََحد  ، َوَلْم َر ِمْثل  ، َلْم ي  التهَهج  ه 
 َيَر ِمْثَل َنْفِسِه. 

َشاَمةَ  أَب و  ِة    :(1) َوَقاَل  أَِئمه ِمْن  إَماًما  يِن  الد ِ َوفهق   م  اْلَحَناِبَلة  َشْيخ   َكاَن 
ْسِلِميَن، َوعَ  يِن ِفي اْلِعْلِم َواْلَعَمِل. َص لَ اْلم  اًنا  َس ك ت ًبا حِ   َف نه ًما ِمْن أَْعاَلِم الد ِ

. َوَكاَن ْيِه أَْشَياءَ َعلَ   ِفي اْلِفْقِه َوَغْيِرِه، َعاِرًفا ِبَمَعاِني اْلَْخَباِر َواآْلَثاِر. َسِمْعت  
م  ِباْلَجاِمعِ  َو الهِذي َيؤ  َمَر ه  َيْوَم    ، َوَيْخط ب  ي ِ رِ فه ظَ م  الْ   َبْعَد َمْوِت أَِخيِه أَِبي ع 
ِ ْبن   ْر َفَعْبد  اَّلله َعِة إَذا َحَضَر. َفِإْن َلْم َيْحض  م  َمرَ   اْلج  َو اْلَخِطيب    (2)أَِبي ع   ه 

 
ظًا. قَ   وهو دون الربعين.   الَحاِفظ  اْبن  الَحاِجِب.  َتَيق ِ وهو ممن سمع    اَل: َوَكاَن َدي ِناً، َخي ِراً، ثَْبتًا، م 

 . 13/930تاريخ اْلسالم، ت بشار ، 22/370سير أعالم النبالء، ط الرسالة من الموفق.  
لشهاب    (الذيل على الروضتين)تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بـ    (1) 

إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشفي الشافعي المعروف  الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن  
هـ. نشر دار الكتب العلمية مع الروضتين، تعليق: إبراهيم شمس  665بأبي شامة. توفي سنة  

 . 5/206الدين 
عبد اَّلل بن الشـيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد ابن قدامة، المقدسـي الصـل،  (  2)

ا، الحنبلي، الخطيب.الصـالحي، شـرف الدين أبو محمد، وأبو بك ياء:   ر أيضـً قال الحافظ الضـ ِ



َمام   ا ِبمِ َواْْلِ َوفه   اْلَحَناِبَلةِ   ْحَراِب . َوأَمه َذا َكاَن إِ   ق  ِبَجاِمِع ِدَمْشَق َفي َصل ِي ِفيِه اْلم 
إِ  َمَضى  َوِإَذا  اْلَبَلِد،  ِفي  اْلِعَماد  َحاِضًرا  َصلهى  اْلَجَبِل  ،   َلى  اْلَغِني ِ َعْبِد  و  أَخ 

َلْيَماَن ْبن  الْ َوَبْعَد َمْوِت اْلِعَمادِ  ، َما  : َكاَن ي َصل ِي ِفيِه أَب و س  َحاِفِظ َعْبد  اْلَغِني ِ
َوفه  ْر اْلم  ل    ق  َلْم َيْحض  ةً اْلِمْحَراِب   ِحَذاءَ   َوَكاَن َبْيَن اْلِعَشائَْيِن َيَتَنفه   . َوَجاَءه َمره

ه، َفَصاَدَفه    ْبن  اْلَعاِدلِ   اْلَعِزيز    اْلَمِلك   ور  ْرِب ِمْنه  إِ   ي َصل ِي، َفَجَلَس   َيز  َلى  ِباْلق 
زْ  ِفي َصاَلِتِه. َوَكاَن إَذا َفَرَغ   أَْن َفَرَغ ِمْن َصاَلِتِه. ث مه اْجَتَمَع ِبِه َوَلْم َيَتَجوه

إِ  َيْمِضي  اآْلِخَرَة  اْلِعَشاِء  َصاَلِة  بِ ِمْن  َبْيِتِه  ف َقَراِء يِف ِص الره َلى  ِمْن  َوَمَعه    ،
َر َيْأك ل وَنه   م   َتَعاَلى، َفي َقد ِ اَّلله   ه  رَ ْن َقده اْلَحْلَقة  مَ  ْم َما َتَيسه  . َمَعه   َله 

: أَنهه  َكاَن َيْجَعل  ِفي ِعَماَمِتِه َوَرَقةً   أَْظَرِف   نْ َومِ  ِكَي َعْنه  ،  ةً ورَ ر  ْص مَ   َما ح 
َوَغْيِرَها.    اِت ازَ جَ اْلِ اْلَفَتاِوي وَ   ِمنَ     (1)اِس لنه ِبِه َما َيْكت ب ه  لِ   ل  م ِ رَ ي    ِفيَها َرْمٌل 

ْذ ِمنَ هَ فِ اطِ خَ لِ   ، َفَقاَل ه  ِعَماَمت    ْت فَ طِ خ    َلْيَلةً   َفاتهَفَق    اْلِعَماَمِة اْلَوَرَقةَ   ا: َيا أَِخي خ 
 اْلِحل ِ  ي ِبَها َرْأِسي، َوأَْنَت ِفي أَْوَسعِ ط ِ غَ أ   اْلِعَماَمةَ  ده ِبَما ِفيَها َور   ةَ ورَ ر  ْص مَ الْ 

َفَظنه  اْلَوَرَقِة.  ِفي  ا  ةٌ   اْلَخاِطف    ِممه ِفضه َثِقيَلةً   أَنهَها  َوَرده َوَرآَها  َفأََخَذَها   ،  
َوَكاَنْت اْلِعَماَمةَ  أَخْ َعِتيَقةً   َصِغيَرةً   ،  َفَرأَى  بِ   اْلَوَرَقةِ   ذَ ،  ِمْنَها  . ات  جَ رَ دَ َخْيًرا 

ْيخ   َص َفَخله   . ِطيِف ِبَهَذا اْلَوْجِه الله  ه  ِعَماَمتَ  الشه
 

ــ،  643. توفي سنة  كان فقيًها، فاضاًل َدي ًِنا، ِثَقًة، وكتَب عنه  مع تقدمه ِفَن بسفح قاِسيون.هـــــ  ود 
 .(818/ 2) ، لصالح النجديتسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة

ْمل عليه. ل: يرم ِ ( 1)  ف الِحْبر بوضع الره
 أي ي َجف ِ



َماِم أَِبي اْلَعبهاِس اْبنِ  َتْيِميهةَ   َوَبَلَغِني ِمْن َغْيِر َوْجِه َعْن اْْلِ
َرِحَمه  اَّلله  -  (1)

امَ   -َتَعاَلى َوفهِق   أَْفَقَه ِمنَ   -اْلَْوَزاِعي     َبْعدَ   -  أَنهه  َقاَل: َما َدَخَل الشه ْيِخ اْلم   . الشه
  ، َياء  الض ِ اْلَحاِفظ   أَْفَرَد  ْيخِ   ةَ يرَ ِس َوَقْد  أَْفَرَدَها   الشه َوَكَذِلك  ْزأَْيِن،  ج  ِفي 

 . َهِبي   اْلَحاِفظ  الذه
َوَتْفِسيرِ  ْرآِن  اْلق  إَماًما ِفي  َرِحَمه  اَّلله   َكاَن   : َياء  ِعْلِم هِ َقاَل الض ِ إَماًما ِفي   ،

فِ هِ تِ اَل كَ شْ م  اْلَحِديِث وَ  إَماًما  أَْوَحدَ ،  َبْل  اْلِفْقِه  ِفيهِ   ي  ِعْلِم  َزَماِنِه  إَماًما ِفي   ،
أَْوَحدَ  ِفي    اْلِخاَلِف،  إَماًما  اْلِفْقِه،  وِل  أ ص  ِفي  إَماًما  اْلَفَراِئِض،  ِفي  َزَماِنِه 

ومِ  يهاَرةِ  النهْحِو، إَماًما ِفي اْلِحَساِب، إَماًما ِفي الن ج  اَواْلَمَناِزلِ  السه   . َقال: َوَلمه
ْيخ  أَب و اْلَفْتِح ْبن  اْلَمن ِ َقدِ  َنا؛ َفِإنه   نْ ْسك  ا:  ي ِ َم َبْغَداَد َقاَل َله  الشه ْفَتِقَرةٌ   َبْغَدادَ   ه  م 
ج  ِمْن َبْغَداَد َواَل َتَخل ِ  ، َوأَْنَت َلْيَك إِ   . َف ِفيَها ِمْثَلَك َتْخر 

اْلِعَماد   َنا  َشْيخ  ْيخَ   م  ظ ِ عَ ي    َوَكاَن  َوفهَق   الشه ،    اْلم  َله  و  َوَيْدع  َكِثيًرا،  َتْعِظيًما 
َتَعل ِم  ِمنَ  د  اْلم  د  َبْيَن َيَدْيِه، َكَما َيْقع   اْلَعاِلِم. َوَيْقع 

 
العاله 1)  اْلمام  الشيخ  تيمية  ابن  شيخ  (  البارع  المفسر  المجتهد  الفقيه  الناقد  الحافظ  مة 

تقي الدين أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد   ،اْلسالم علم الزهاد نادرة العصر
الحليم ابن اْلمام المجتهد شيخ اْلسالم مجد الدين عبد السالم بن عبد اَّلل بن أبي القاسم 

العالم الحرا أحد  الفراد  .  ني  والزهاد  المعدودين  الذكياء  ومن  العلم  بحور  من  كان 
أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان  ، والشجعان الكبار والكرماء الجواد
 . 4/192ت عميرات   ،ط العلمية للذهبي،  ،لعلها ثالثمائة مجلد. تذكرة الحفاظ



ْفِتَي   َوَسِمْعت   َماَم اْلم  دَ   اْْلِ َحمه َبْكر  م    (1) َغِنيَمةَ   َمَعاِلي ْبنِ   ْبنَ   َشْيَخَنا أََبا 
: َما أَْعرِ  ول  َوفه   َدَرَجةَ   ف  أََحًدا ِفي َزَماِني أَْدَركَ ِبَبْغَداَد َيق   . َق ااِلْجِتَهاِد إاله اْلم 

و ْبنَ  اَلحِ   َوَسِمْعت  أََبا َعْمر  ْفِتَي   (2)الصه ْيخِ   اْلم  ول: َما َرأَْيت ِمْثَل الشه  َيق 
َوفهِق   . اْلم 

 اْلي وِنيِني  
ِ ْيخ  َعْبد  اَّلله نْ َما اْعَتقِ   :(3)َوَقاَل الشه َحَصَل   ه  َرأَْيت    َد أَنه َشْخًصا ِممه

ِمنَ  َفاِت   َله   َوالص ِ ل وِم  اْلع  ِفي  اْلَكَمال     اْلَكَماِل  ِبَها  ل   َيْحص  الهِتي  اْلَحِميَدِة 
وَرِتِه َوَمْعَناه  َمنَ ِسَواه   ْحَسانِ   . َفِإنهه  َرِحَمه  اَّلله  َكاَن َكاِماًل ِفي ص  ْسِن َواْْلِ ، اْلح 

دِ   َواْلِحْلمِ  ْؤد  ل ومِ   َوالس  ْخَتِلَفةِ   َواْلع  وِر الهِتي َما    ، َواْلَْخاَلِق اْلم  اْلَجِميَلة، َواْل م 
َرأَْيت  َرأَْيت   َوَقْد  َغْيِرِه.  ِفي  َلْت  َكم  أَْخاَلِقهِ   َها  َكَرِم  ْسنِ ِمْن  َوح  ، هِ َرتِ شْ عِ   ، 

ف ورِ  َوَكْثَرِة ِعْلِمِه وَ هِ ِحْلمِ   َوو  َوَكَمالِ هِ ِفْطَنتِ   رِ يزِ غَ ،  وَءتِ   ،  ر  َوَكْثَرةِ هِ م  ، َحَياِئهِ   ، 
ْنَيا َوأَْهِلَها، َواْلَمَناِصِب   هِ ِس َنفْ   وِف ز  ع  ، وَ هِ رِ شْ بِ   َوَدَوامِ  َها: َما َقْد  َوأَْرَبابِ   َعْن الد 

 
قرئ الفقيه، المعروف بابن  1)  وني  الم  د بن معالي بن َغِنيمة، أَب و َبْكر الَبْغَداِدي  المأم  َحمه ( م 

ْفتًيا، متعبًدا، وِرًعا،   . من كبار أصحاب أبي الفتح ابن الَمن ِي، َكاَن إماًما، م  ، الَحْنَبِلي  الَحالوي 
 . 13/327اْلسالم، ت بشار تاريخ   .هـ  611توفي سنة  صالًحا، خيًرا، عارًفا بالمذهب. 

ْثَمان  اْبن   2)  و ع  ْيِن، أَب و َعْمر  ، الَعالهَمة ، َشْيخ  اِْلْسالَِم، َتِقي  الد ِ ، الَحاِفظ  الَِح اِْلَمام  ( اْبن  الصه
  ، ْوِري  ز  ْهر  الشه  ، الك ْرِدي  ْوَسى  م  بِن  ْثَماَن  ع  بِن  ْحَمِن  الره َعْبِد  ْيِن 

الد ِ َصالَِح  ْفِتي  ،  الم  الَمْوِصِلي 
ل ْوِم الَحِدْيِث.   ، َصاِحب  ع  اِفِعي   . 140/ 23سير أعالم النبالء، ط الرسالة  هـ.  643توفي سنة  الشه

( محمد بن أبي الحسين أحمد ْبن َعْبد اَّلل ْبن عيسى ْبن أبي الرجال أحمد ْبن علي   3) 
، أبو َعْبد اَّلل اليونيني، شيخ اْلسالم الَحنْ  ْيخ اْلَفِقيه  ، الحافظ. المتوفىالشه .  هـ  658  سنة  بلي 

محققه العثيمين. قال  ذكره  والصحيح في اسمه محمد وليس عبد اَّلل كما في أصول الكتاب.  
ِفي  الذهبي:   الغني  َعْبد  الحافظ  وعلى  ْذهب،  الم  في  الموفهق  ْيخ  الشه َعَلى  بدمشق  واشتغل 

 . 890-14/889ت بشار  ،تاريخ اْلسالم  الحديث، وسمع منهما. 



ِ َصلهى اَّلله   اْلَْوِلَياءِ   َعَجَز َعْنه  ِكَبار   وَل اَّلله َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل: »َما أَْنَعَم  . َفِإنه َرس 
 ْلَهامَ إَفَقْد َثَبَت ِبَهَذا أَنه    .(1) ي ْلِهَمه  ِذْكَره «  ِنْعَمًة أَْفَضَل ِمْن أَنْ   اَّلله  َعَلى َعْبد  

ْكرِ  كْ   اْلَكَراَماِت، َوأَْفَضل    أَْفَضل  ِمنَ   الذ ِ ه  إِ الذه ى َنْفع  َو  َلى اْلِعَباِد، وَ ِر َما َيَتَعده ه 
ِمنَ  َوأَْعَظم   نهِة،  َوالس  اْلِعْلِم  َوأَْحَسن    َتْعِليم   جِ َذِلَك  َكاَن  َما  َوَطْبًعا،    ةً له بِ : 

ل ق  َشِريف    ه  ، َوَكاَن اَّلله  َقْد َجَبلَ َواْلَحَياءِ   َواْلَعْقلِ   َواْلَكَرمِ   مِ لْ َكاْلحِ  ، َعَلى خ 
َعمَ   ا، َوأَْسَبغَ اغً رَ فْ إِ   َعَلْيه اْلَمَكاِرمَ   َوأَْفِرغَ  . َعَلْيِه الن ِ ِ َحال  ، َوَلَطَف ِبِه ِفي ك ل 

َهَذا   النهاِس:  َبْعض   َقاَل  ، َحتهى  م  َيَتَبسه َو  أََحًدا إاله َوه  ي َناِظر  اَل  َوَكاَن  َقال: 
ْيخ  يَ   .هِ مِ س  بَ تَ بِ  ه  ل َخْصمَ ْقت  الشه
ده   : َوأََقامَ َقاَل  َعِة ِبَجاِمِع ِدَمْشَق، ي َناِظر ِفيَها َبْعَد  ةً َحْلقَ   َيْعَمل   ةً م  م  َيْوَم اْلج 

ِرِه. َوَكان َيْشَتِغل َعَلْيِه النهاس  مِ  م  اَلِة. ث مه َتَرَك َذِلَك ِفي آِخِر ع   ْكَرةً ْن ب  الصه
 َلى اْرِتَفاِع النهَهاِر. إِ 

ا مِ إِ ْقَرأ  َعَلْيِه َبْعَد الظ ْهِر،  ث مه ي   َلى اْلَمْغِرِب. اْلَحِديِث أَْو ِمْن َتَصاِنيِفِه إِ   نَ مه
ى. َوَكاَن اَل َيَرى ِلََحد  َضَجرً  َو َيَتَعشه بهَما ق ِرَئ َعَلْيِه َبْعَد اْلَمْغِرِب َوه  ا. َور 

ول  ِلََحد  َشْيًئا. ر ِفي َنْفِسِه َواَل َيق  بهَما َتَضره  َور 

َُكَراَماتِهُُِِذْكرُ  َُشْيٍءُِمْن
 

رواه البيهقي في السنن    رضي اَّلل عنه،  ( جزء من حديث مرفوع عن أبي ذر الغفاري1) 
ْم ِذْكَره «. ورواه 837الصغير   ، بلفظ: »... َوَما َمنه اَّلله  َعَلى ِعَباِدِه ِبَشْيء  أَْفَضَل ِمْن أَْن ي ْلِهَمه 

و نعيم في معرفة  ، وأب987، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني،  3890والبزار في مسند  
ضعيف الحديث، وموسى بن    :، وغيرهم. وهو ضعيف، فيه الصلت بن سالم1587الصحابة  
 صدوق سيء الحفظ.   :يعقوب 



ْبن    اْبنِ   ِسْبط    َقاَل   ِ اَّلله َعْبِد  أَب و  : َحَكى  الَ   اْلَجْوِزي ِ َقاَل ي  اكِ نَ عْ َفْضل    ،  :
َوفه   ت  يْ نَ بَ ِفي َنْفِسي: َلْو َكاَن ِلي ق ْدَرةٌ لَ   ق ْلت   ك له َيْوم     ه  ، َوأَْعَطْيت  َمْدَرَسةً   ِق ِلْلم 

. َقاَل  ، َفَسلهْمت  َعَلْيِه، َفَنَظَر إِ   : َفِجْئت  أَْلَف ِدْرَهم  مَ   َليه َبْعَد أَيهام  :  ، َوَقاَل َوَتَبسه
ْخص  إِ  َها. ِنيهةً  َذا َنَوى الشه  ك ِتَب َله  أَْجر 

،  اْلَحَناِبَلةَ   ض  غِ : ك ْنت  أ بْ ، َقاَل ي  حِ ائِ رَ جَ َوَحَكى أَب و اْلَحَسِن ْبن  َحْمَداَن الْ 
وِء ااِلْعِتَقاِد. َفَمِرْضت  َمَرًضا َشنه ن ِ ِلَما ش     أَْعَضاِئي، َوأََقْمت    جَ َع َعَلْيِهْم ِمْن س 

ك، َوَتَمنهْيت   ا َكاَن َوْقَت اْلِعَشاِء َجاَءِني اْلَمْوَت   َسْبَعَة َعَشَر َيْوًما اَل أََتَحره . َفَلمه
َوفه  َعِليه ق  اْلم  َوَقَرأَ  َورَۡۡحَةٞ َوَقال:    ،آيَات    ،  َفآءٞ  شِّ ُهَو  َما  ٱلُۡقۡرَءانِّ  مَِّن  ُِّل  حمسَونَُنز

ِّلُۡمۡؤمِّنِّنَيىجس فَ   جحتحمججحساِْلسَراء:  حجس  لز َظْهِري  َعَلى  َوَقامَ ِباْلَعاِفَيةِ   ت  ْس َس حْ أَ َوَمَسَح   ، . 
ْلت   . َفَقاَل حِ تَ : َيا َجاِرَية ، افْ َفق    . َوَغاَب ِمْن َحْيث  ِجْئت    : أََنا أَْرَوح  ي َله  اْلَباب 

َعْينَ  ْمت  يه َعْن  َفق  إِ   ،  وءِ ِمْن َساَعِتي  ض  اْلو  َبْيِت  أَْصَبْحت  َلى  ا  َفَلمه   َدَخَلت    . 
َفَصلهْيت  اْلَجاِمعَ  َوفه   اْلَفْجرَ   ،  اْلم  وَ ِق َخْلَف  َفَعَص ه  ت  حْ افَ َص ،  َوَقاَل:    رَ ،  َيَدْي 

ْلت   وَل َشْيًئا. َفق   . َوأَق ول   : أَق ول  اْحَذْر أَْن َتق 
 اْلَْبَواب   َله   ح  تَ فْ ت  َيِبيت  ِفي اْلَجاِمِع، فَ  َجاِمِع ِدَمْشَق: َكاَن َلْيَلةً  ام  وه قَ  َوَقال
ج   ود   َفَيْخر   . (1)َعَلى َحاِلَها  ، َفت ْغَلق  َوَيع 
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ث ْبنِ   َكَتاِئب    اْلَعِفيف    َوَحده أَْحَمَد  ي ِ اِس يَ انِ البَ   ْبنِ   َمْهِدي ِ   ْبن  
َبْعَد   -   (1)

ْيخِ  َوفهِق   َمْوِت الشه َوفهق  َعَلى َحافهِة النهْهِر َقاَل   -  ِبأَيهام    اْلم  ْيَخ اْلم  : َرأَْيت الشه
أَ أََخَذ ق   ا َتَوضه أ. َفَلمه اْلَجاِنِب اآْلَخِر، ث مه    َلى ْلَماِء إِ َوَمَشى َعَلى ا  ه  ابَ قَ بْ َيَتَوضه

اْلق   إِ   اَب ْبقَ َلِبَس  اْلَمْدَرَسِة  َوَصِعَد  َمْدَرَسةَ نِ عْ يَ -َلى  ع    ي  أَِبي  ث مه   -رَ مَ أَِخيِه 
، َوَماِلي ِفي اْلَكِذِب َحاَجةٌ   َحَلَف َكَتاِئب   ِ َلَقْد َرأَْيت ه  َذِلَك ِفي    ، َوَكَتْمت  ِباََّلله

: َهْل  ، َوَذَكَر َوْقَت الظ ْهِر. : اَل. َوَلْم َيك ْن َثمه أََحدٌ ؟ َقاَل آكَ رَ   َحَياِتِه. َفِقيَل َله 
: َهْل َكاَنْت ِرْجاَله َتغ وص  ِفي اْلَماِء؟ َقاَل  َيْمِشي َعَلى    ، َكأَنهه  : اَل َفِقيَل َله 

 َرِحَمه  اَّلله . ِوَطاء  
: َسِمْعت    َوَقَرْأت   َهِبي   اْلَحاِفظ  الذه

  ي  بِ يْ رَ الد    ا أََبا َطاِهر  أَْحَمدَ نَ يقَ فِ رَ   ِبَخط ِ
ْيخَ   َسِمْعت   ْيخِ   َقْبرَ   َمَعه    ت  رْ ز  وَ   - َحاِتم     أَْحَمَد ْبنِ   ْبنَ   إْبَراِهيمَ   الشه َوفهِق   الشه   اْلم 

دَ   : َسِمْعت  َفَقاَل   - َحمه ول  َشْيَخَنا يَ   اْلي وِنيِنيه   اْلَفِقيَه م  َوفهَق   : َرأَْيت  ق  ْيَخ اْلم    الشه
 َيْمِشي َعَلى اْلَماِء. 

َُتَصانِيِفهُُِرُ كُِذُِ
َوفهق  َرِحَمه  اَّلله  التهَصاِنيَف اْلَكِثيَرَة اْلَحَسَنةَ   َف ِصنه  ْيخ  اْلم  ِفي اْلَمْذَهِب،    الشه

واًل. َوِفي اْلَحِديِث، َوالل َغةِ  وًعا َوأ ص  ْهدِ ف ر  َقاِئِق ، َوالز  ه ِفي  ، َوالره . َوَتَصاِنيف 
طَ  َعَلى  َها  أَْكَثر  ْسِن،  اْلح  َغاَيِة  ِفي  يِن 

الد ِ وِل  ةِ أ ص  أَِئمه ِثيَن،   ِريَقِة  َحد ِ اْلم 
وَنةٌ  وَ َواآْلَثارِ   ِباْلََحاِديِث   َمْشح  أَْحَمدَ يدِ انِ َس اْلَ بِ ،  َماِم  اْْلِ َطِريَقة   ِهَي  َكَما   ، 

 
 (1  . الصالحي  ثم   البانياسي   أَْحَمد  أَب و   ، َعِلي  ْبن  د  َحمه م  ْبن  َمْهدي   ْبن  أَْحَمد  ْبن  كتائب    )
تاريخ اْلسالم،  . وقد ذكر هذه الحكاية الذهبي في تاريخ اْلسالم. ينظر  هـ   634  سنة  توفى الم
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ةِ  ِميَن ِفي َدَقاِئِق اْلَكاَلمِ   َمعَ   . َوَلْم َيك ْن َيَرى اْلَخْوَض اْلَحِديِث   َوأَِئمه َتَكل ِ ،  اْلم 
د ِ َعَلْيِهْم. َوَهِذِه َطِريَقة  أَْحَمدَ َوَلْو َكاَن ِبال ِمينَ   ره َتَقد ِ َتاَبَعِة  َواْلم  . َوَكاَن َكِثيَر اْلم 
ولِ  وِل َوَغْيِرِه، اَل َيَرى إْطاَلَق   ِلْلَمْنق  اْلِعَباَراِت،   ْر ِمنَ ثَ َما َلْم ي ؤْ   ِفي َباِب اْل ص 
ر   ْقَرارِ   َوَيْأم  نهِة ِمنَ ِلَما َجاَء فِ   ارِ رَ مْ اْلِ وَ   ِباْْلِ َفاِت، ِمْن َغْيِر    ي اْلِكَتاِب َوالس  الص ِ
.  َتْفِسير   ، َواَل َتْأِويل  َواَل َتْعِطيل  ، َواَل َتْمِثيل  َواَل َتْحِريف   َواَل َتْكِييف 

”الْ  يِن  الد ِ وِل  أ ص  ِفي  َتَصاِنيِفِه  الْ   ان  هَ رْ ب  َفِمْن  َمْسأََلِة  ْزءٌ آنِ رْ ق  ِفي  ج   “  ،
ْزءٌ آنِ رْ ق  ِفي الْ   ( 1) دَ خَ رْ َمْسأََلة  َوَرَدْت ِمْن َص   اب  وَ ”جَ  ْزءٌ اد  قَ تَ ”االعْ   ،“ ج   ،“ ج 
ج  و ِ ل  ع  الْ   ة  لَ أَ ْس ”مَ  ْزءٌ يلِ وِ أْ الته   م  ذَ ”   ،نِ آزْ “  ج  ج  رِ دَ قَ الْ   اب  تَ ”كِ   ،“    ، نِ آزْ “ 
َلَفاءِ   اْلَقاِصِدينَ   اج  هَ نْ ”مِ   َوأَظ ن ه    ،نِ آزْ “ ج  ةِ ابَ حَ الصه   ل  ائِ َض ”فَ    ِفي َفْضِل اْلخ 
ْيِخ َفْخرِ إِ   ةٌ الَ َس “، ”رِ ينَ دِ اِش الره  يِن اْبِن َتْيِميهَة ِفي َتْخِليدِ   َلى الشه أَْهِل اْلِبَدِع   الد ِ

 “.مِ اَل كَ ِفي َتْحِريِم النهَظِر ِفي ك ت ِب أَْهِل الْ  ةٌ لَ أَ ْس “، ”مَ ارِ ِفي النه 
لِ لِ لَ عِ الْ   ر  َص تَ خْ ِفي اْلَحِديِث ”م    َتَصاِنيِفهِ   نْ َومِ  ِلْلَخاله َجلهدٌ “    ،ٌَضْخم  ، م 
ْزءٌ هِ وخَ ي  ش   ة  خَ يَ شْ ”مَ  َجَها. . َوأَْجَزاءٌ “ ج   َكِثيَرةٌ َخره

َجلهَدات    “ َعْشر  هِ قْ فِ ي ِفي الْ نِ غْ م  ِفي اْلِفْقِه ”الْ   َتَصاِنيِفهِ   َوَمنْ  ي  افِ كَ ”الْ   ،م 
َجلهَدات  هِ قْ فِ ِفي الْ  َجلهدٌ هِ قْ فِ ِفي الْ   ع  نِ قْ م  ”الْ   ،“ أَْرَبع  م  “ ةِ ايَ دَ هِ الْ   رٌ َص تَ خْ ”م    ، “ م 
َجلهدٌ  َجلهدٌ ة  دَ مْ ع  ”الْ   ،م  ْزءٌ ج ِ حَ الْ   ك  اِس نَ ”مَ   ،َصِغيرٌ   “ م  “  اِس وَ ْس وَ الْ   م  ”ذَ   “ ج 
ْزءٌ   َشتهى َكِثيَرةٌ. َمْنث وَرةٌ، َوَرَساِئل   َوَفَتاَوى َوَمَساِئل  . ج 
وِل اْلِفْقِه ”الره  َتَصاِنيِفهِ  نْ َومِ  َجلهدٌ ة  وَض ِفي أ ص   . “ م 

 
 . 401/ 3معجم البلدان  . ( بلد مالصق لبالد حوران من أعمال دمشق1) 



َجلهدٌ يِب رِ غَ ِفي الْ   اْلَِريِب   ة  عَ نْ َوَنْحِو َذِلَك ”ق    َوَله  ِفي الل َغِة َواْلَْنَساِب    “ م 
”الته  الق    يينِ دِ َصِغيٌر  نََسِب  َجلهدٌ ينَ ي ِ ِش رَ ِفي  م  َنَسِب   ارِ َص بْ تِ ”االْس   ،“  ِفي 

َجلهدٌ ارِ َص نْ اْلَ   .“ م 
ْهدِ  َقاِئِق   َوَله  ِفي اْلَفَضاِئِل َوالز    آنِ زْ “ ج  ينَ ابِ وه الته   اب  تَ َوَنْحِو َذِلَك ”كِ   َوالره

َتَحاب ِيَن ِفي اَّللِ   اب  تَ ”كِ  قهةِ   اب  تَ ”كِ   آنِ زْ “، ج  اْلم   ل  ائِ َض ”فَ   آنِ زْ “ ج  اءِ كَ ب  الْ وَ   الر ِ
ْزءٌ اءَ ورَ اش  عَ  ْزءٌ رِ شْ عَ الْ  ل  ائِ َض ”فَ  “ ج   . “ ج 

ونَ   ِبَتَصاِنيِفهِ   َواْنَتَفعَ  ْسِلم  وًصا.    اْلم  ص  خ  اْلَمْذَهِب  َوأَْهل   وًما،  م  ع 
ْسنِ   َواْشت ِهَرْت   َواْنَتَشَرْت  َتْصِنيفِ   َوِإْخاَلِصهِ   هِ دِ َقْص   ِبح  ِسيهَما ِفي  َواَل  َها. 

غْ ) ِكَتاب    َعَلْيِه. الثهَناء   رَ ْكثِ ِبِه، َوأ   النهْفع   مَ َفِإنهه  َعظ   ي(نِ اْلم 
َماَم أَْحَمدَ  : َرأَْيت  اْْلِ َياء    َحْنَبل  ِفي النهْوِم َوأَْلَقى َعِليه   ْبنَ   َقاَل اْلَحاِفظ  الض ِ

لْ   َمْسأََلةً  َفق  اْلِفْقِه.  ِفي  ت  ِفي  َهِذِه  َفَقاَل (اْلِخَرِقي ِ ):  َصاِحب  .  َر  َقصه َما   مْ ك  : 
َوفهق  ِفي َشْرِح   . (اْلِخَرِقي ِ )اْلم 

َهِبي     َوَقَرْأت  ِبَخط ِ اْلَحاِفظِ  ْيخَ   : َسِمْعت  َقاَل الذه يِن اْلَمْقِدِسيه   َعاَلءَ   الشه
  الد ِ

َشْيَخَنا أََبا اْلَعبهاِس   َقال: َسِمْعت    -َهَذا    اْلَمْقِدِسي  : َوَقْد أََجاَز ِلي  ق ْلت    -
: وَ   -َتْيِميهَة    اْبنَ  َهِبي  ول    -َتْيِميهَة    ِمْن َشْيِخَنا اْبنِ   ي َسِمْعت  نِ ن  ظ  أَ َقاَل الذه :  َيق 

ْحَمِن ْبن   يِن َعْبد  الره
ْيخ  َتاج  الد ِ ْيخ    :(1)ِإْبَراِهيَم اْلَفَزاِري    َقاَل ِلي الشه َكاَن الشه

 
ام،  1)  ْحَمن ْبن ِإْبَراِهيم ْبن سباع ْبن ضياء، العالمة، اِْلَمام، مفتي اِْلْساَلم، فقيه الش  ( َعْبد الره

الِفركاح.    ، الشافعي   ، مشقي  الد  الصل،  اْلَمْصِري    ، البْدري   ، الَفَزاري  د  َحمه م  أَب و  ين،  الد  تاج 
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اَلمِ  السه َعْبِد  ْبن   يِن  الد ِ ي ْرِسل ِني    (1)ِعز   َنا  )الْ   ِعير  ْستَ أَشْيخ  ى(  له حَ م  َله  
يِن: َما َرأَْيت  ، َوَقاَل اْبِن َعَرِبي     ( ِمنِ ى له جَ م  و)الْ  ْيخ  ِعز  الد ِ ِفي ك ت ِب   : َقاَل الشه

ْساَلِم ِفي اْلِعْلِم ِمْثَل  ْيخِ نِ غْ م  )الْ   َوِكَتاِب   ، (2) ي( له جَ م  )الْ ى( وَ له حَ م  )الْ   اْْلِ  ي( ِللشه
َوفهِق  يِن ْبنِ  م   َما ِفيَها.  ا َوَتْحِقيِق مَ هِ تِ دَ وْ ق َداَمَة ِفي جَ  الد ِ

اَلِم أَْيًضا أَنهه    ْتَيا َحتهى  َون ِقَل َعْن اْبِن َعْبِد السه ِباْلف  َنْفِسي  َقاَل: َلْم َتِطْب 
 ي(.نِ غْ م  )الْ  َصاَر ِعْنِدي ن ْسَخة  

ي(، َمَع أَنهه  َقْد َكاَن  نِ غْ م  ِفي َمْدِح )الْ  اْلَحْنَبِلي ِ  اْبنِ  َوَقْد َسَبَق َقْول  النهاِصحِ 
ْيخَ ي َسامِ   ِفي َزَماِنِه. ي الشه

ْرَصِري ِ  ْيخ َيْحَيى الصه ْيخِ فِ   َوِللشه ْمَلِة اْلَقِصيَدةِ َوك ت ِبهِ   ي َمْدِح الشه  ، ِفي ج 
ِميهةِ  الطهِويَلةِ   :الاله

 
ْبن الحسن، شيخ اْلسالم، وبقية الئمة  (  1)  القاسم  َعْبد السالم ْبن أبي  العزيز ْبن  َعْبد 

المتوفى   . افعي  الش   ، مشقي  الد   ، َلمي  الس  أبو محمد  الدين،  تاريخ    . هـ  660  سنة   العالم، عز 
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 هور. ى( كالهما البن حزم الظاهري اْلمام المشى( و)المجله )المحله ( 2) 

َعْصرِ  َكانَ َوِفي  َوفه   َنا  ةً   ق  اْلم  جه  ح 
 

ولِ   َعَلى ِفْقِهِه َثْبت     ي لِ وه حَ م    اْل ص 
 َطاِلًبا   عَ نَ قْ أَ ِباْلَكاِفي، وَ   َكَفى اْلَخْلَق  

 
لِ   ِكَتاب  ْن  عَ   ه  قْ فِ   عِ نِ قْ م  بِ   َطوه  م 
 ْن َكاَن َباِحًثا ى اْلِفْقِه مَ نِ غْ م  َوأَْغَنى بِ  

 
ي  َيْعَتِمدْ   نْ مَ   ه  َدت  مْ َوع     لِ ص ِ حَ َها 
ولِ   َذات  ت ه   َوَرْوَض    َكَرْوَضة    اْل ص 

 
 لِ أَ مْ َش   أَْنَفاَس   ِبَها اْلَْزَهار    ْت اَس مَ أَ  
اْلَمْنط وِق   َعَلى  ل   َداَلَلة    َتد   أَْوَفى 

 
أَْحَسنَ   ل  ْحمِ َوتَ   وِم  اْلَمْفه   ِفي 

 َمْحَملِ 
 



ْيخِ  َوفهِق   َوِللشه يِن َنظْ   م    يِص وِ ِفي عَ   ةً نه َله  َقِصيدإِ   :َكِثيٌر َحَسٌن َوِقيل  مٌ الد ِ
:  ،ْعرِ ن الش ِ مِ  اٌت عَ طه قَ م   َوَله   ،َطِويَلةً  الل َغةِ   َفِمْنَها َقْول ه 

َوفه  اْبنِ  ِسْبط   َقاَل  : َوأَْنَشَدِني اْلم   :ق ِلَنْفِسهِ اْلَجْوِزي ِ

َواْلَمَناَيا   ل  فَ غْ تَ أَ  أَْحَمَد  اْبَن   َيا 
 

َقِريِب   َك نه مَ رِ تَ خْ تَ   ع  َشَوارِ    َعْن 
َزاَيا تْ طه خَ تَ   أَنْ   كَ ره غَ أَ   الره  ك 

 
َسْهِم    ِلْلَمْوِت   َفَكمْ   ِمْن 

ِصيِب   ؟م 
 

وس    َعَلْيَنا  َداِئَرةٌ   اْلَمْوِت   ك ؤ 
 

ِلْلَمْرءِ   َنِصيِب   ب د    َوَما   ِمْن 
َكمْ إِ    ًباَدأْ   التهْسِويَف   ْجَعل  تَ   َلى 

 
َيْكِفيَك    ؟اْلَمِشيِب   إْنَذار    أََما 

َيْكِفيك     ِحين    ك له   نهَك أَ أََما 
 

؟ خِ   ِبَغْيرِ   ر  َتم    َحِبيب  أَْو   ل   
َلحِ   َقْد   َقِريًبا   ِبِهمْ   َت قْ َكأَنهَك 

 
ي ْغِنيَك    النهِحيِب   ْفَراط  إِ   َواَل 

 

َمْسَكًنا ر   أَْعم  ْعِر  الشه َبَياِض   أَْبَعَد 
 

َفَعْلت     ِإْن  ِإن ِي  اْلَقْبِر؟  ِسَوى 
 َلَْحَمق  

 
َمي ٌِت  ِبأَن ِي  َشْيِبي  ِني  ر   ي َخب ِ

 
ق  َوِشيًكا،    َفَيْصد   ، ِإَليه  َوَيْنَعاِني 
ق  ي    ك ل    َخره ْمِري  َوَلْيَلة    ع   َيْوم  

 
ق    َفَهْل   َيَتَخره َما  َرْتَق  ْسَتِطيٌع   م 
ًدا   َمده  َكأَن ِي ِبِجْسِمي َفْوَق َنْعِشي م 

 
ق  َفمِ   َيَتَحره ْعِول   م  أَْو   

َساِكت   ْن 
َوأَْعول واإِ   أََجاب وا  َعن ِي  ِئل وا  س   َذا 

 
َوفهق    اْلم  َهَذا   : َتْنَهل  ْم  ه  ع   َوأَْدم 
اْلَْرِض    ِمَن  َصْدع   ِفي  ي ِْبت   َوغ 

 َضي ِق  
 

ْخر   ْودِ َوأ    الصه َفْوَقه   َلْحًدا  ْعت  
ْطِبق    م 
 

 َوَيْحث و َعَليه الت ْرَب أَْوَثق  َصاِحب  
 

ْشِفق    م  َو  ه  َمْن  ِلْلَقْبِر  ِني   َوي ْسِلم 
َيْوَم َفَيا    ْؤِنًسا  م  ِلي  ك ْن  َرب ِ 

 َوْحَشِتي 
 

ق    َصد ِ َلم  أَْنَزْلَته   ِلَما   َفِإن ِي 
َصاِئرٌ    ِ اَّلله ِإَلى  أَن ِي  ِني  َضره  َوَما 

 
َوأَْرَفق    أََبر   أَْهِلي  ِمْن  َو  ه   َوَمْن 
 



ِه:   َقاَل أَب و َشاَمَة: َوَنَقْلت  ِمْن َخط ِ

َوفهِق  م  ْيِخ  الشه َعَلى  َه  َكِثيرٌ   َتَفقه َخْلٌق  يِن  ْيخ    . (1) الد ِ الشه أَِخيِه  اْبن   ْم   ِمْنه 
ْحَمِن ْبن   يِن َعْبد  الره

َمرَ  َشْمس  الد ِ ي  بِ اتِ رَ مَ والْ  ،(2) أَِبي ع 
(3) . 

 
ا، ينظر  تلميذً   52)المغني( تالميذه مرتبين على حروف العجم، وعددهم    ا ذكر محقق(  1) 

 . 26-18مقدمة تحقيق المغني ص 
ْحَمن  َعْبد(  2)  د  ْبن  الره َحمه   العالم،   وبقية  اْلسالم  شيخ  ق َدامة،  بن  محمد  ْبن  أَْحَمد   ْبن  م 

ين،  شمس د  أَب و  الد  َحمه دوة  ابن  الفرج،  وأبو  م  ْيخ  الق  ،  عمر،   أَِبي  الش  ،  المقدسي  اعيلي    ثم   اْلَجمه
، الحي  ،   الص  ابن أخي الموفق. وصاحب الشرح الكبير على المقنع    . الحاكم  الخطيب،  الحنبلي 

 . (469/  15)هـ. تاريخ اْلسالم، ت بشار  682 لعمه، توفي سنة
د (  3)  َحمه ْنِعم،   َعْبد  ْبن   محمود  ْبن  م  ين ا  تقي    اِْلَمام   الم  ،   لد    فقيًها   َكانَ .  الحنبلي    المراتبيه
 . (507/ 14)  بشار ت  اْلسالم،  هـ. تاريخ  644 توفي سنة  .فنون  ذا َمْذَهِبِه،  ِفي  بارًعا  إماًما 

َتْجِلَس  مَ   نه اَل   نْ ِبَباب  
 

َعَلْيَك   وَل   َيْأَبى   َداِرهْ   د خ 
ول  تَ وَ   إِ اتِ اجَ حَ   ق   ـ َليي 

 
إِ هَ وق  ع  يَ   ـهِ   َلْم  ا   هْ َدارِ أ  ْن 

 ا هَ َربه   َواْقِصدْ   ه  كْ ر  تْ اوَ  
 

َوَرب  ت    ارِ   ْقَضى   َكاِرهْ   الده
 



اظِ   ِمنَ   َخاَلِئق    َوَسِمَع ِمْنه  اْلَحِديَث  فه ِة َواْلح  َوَغْيِرِهم. َوَرَوى َعْنه    اْلَِئمه
ي ِ ثِ يْ بَ اْبن  الد  

َياء   ،(1) ْنِذِري   ،(3) َخِليل   َواْبن   ،(2) َوالض ِ َواْلم 
 (4). 

َث  ور  َعْبد  اْلَعِزيِز ْبن  َطاِهرِ   هِ َوَسِمَع ِمْنه  ِبَها َرِفيق    ،ِبَبْغَدادَ   َوَحده  أَب و َمْنص 
ْقرِ  ْبِن َثاِبت  اْلَخيهاط   . (5) ئ  اْلم   َسَنَة َثَمان  َوِست ِيَن َوَخْمِسِمائَة 

 
 (1  )، َقة ،  الَعاِلم    اِْلَمام  ،  الث ِ اِء،  َشْيخ    الَحاِفظ  ره ة    الق  جه ِثْيَن،  ح  َحد ِ د    اَّللِ   َعْبدِ   أَب و  الم  َحمه   أَِبي   ابن    م 

اج    بنِ   َعِلي ِ   بنِ   َيْحَيى  بنِ   َسِعْيدِ   الَمَعاِلي ،  َحجه َبْيِثي  ،   ث مه   الد  ،  الَواِسِطي  اِفِعي  ،  الشه ل  َعده   َصاِحب    الم 
 . (68/ 23) سير أعالم النبالء، ط الرسالةهـ.  637توفي سنة  .التهَصاِنْيِف 

َياء  (  2)  د    الَمْقِدِسي    الض ِ َحمه ْحَمنِ   َعْبدِ   أَْحَمَد ْبنِ   بنِ   الَواِحدِ   َعْبدِ   بن    م    بنِ   ِإْسَماِعْيَل   بنِ   الره
، ْور  ،   َمْنص  ْيخ  ،  الشه ،  اِْلَمام  ْدَوة ،  الَحاِفظ  ،  الق  ق  َحق ِ د ،  الم  َجو ِ ة ،  الم  جه َلِف،   َبِقيهة    الح  ْيِن،   ِضَياء    السه   الد ِ

،  اَّللِ   َعْبدِ   أَب و ْعِدي  ،  السه ،  الَمْقِدِسي  اِعْيِلي  ،  ث مه   الَجمه َمْشِقي 
،  الد ِ اِلحي  ،   الصه   َصاِحب    الَحْنَبِلي 

ْحَلةِ  التهَصاِنْيِف   . (126/ 23) سير أعالم النبالء، ط الرسالة ـ. ه 643توفي سنة   .الَواِسَعةِ  َوالر ِ
ف  (  3)  اجِ   أَب و   اَّلِل،   َعْبدِ   َقَراَجا   بنِ   َخِلْيلِ   بن    ي ْوس  ،   الَحجه َمْشِقي 

،   الد ِ ،  اِْلَمام  ث  َحد ِ ،   الم  اِدق    الصه
ال، حه ِثْيَن،   َشْيخ    النهَقال،   الره َحد ِ اجِ   أَب و  اِْلْسالَم،   راِوَية  الم  ْينِ   َشْمس   الَحجه ،  الد ِ َمْشِقي 

،   الد ِ   الََدِمي 
َها   َحَلب   َنِزْيل    اِْلسَكاف،  الرسالة ـ ه  648  توفي سنة  .َوشيخ  النبالء، ط  أعالم  /  23)  . سير 

151) . 
  اْلمام،   الحافظ  َسِعيد،   ْبن   َسْعد   ْبن   سالمة   ْبن   اَّلله   َعْبد   ْبن   القوي    َعْبد   ْبن   العظيم   َعْبد (  4) 
ْنِذري،   محمد  أب و   الدين،   زكي  امي،   الم  ،   ثم    الش  افعي    اْلَمْصِري  هـ. تاريخ   656  المتوفى سنة.  الش 

 . (826/ 14)اْلسالم، ت بشار 
  الفقيه  اط المقرىء، الخيه   الشمعي  المأموني   البغدادي   طاهر  بن  ثابت   بن   العزيز   عبد (  5) 

  المكارم  أبي   من   الكثير   الحديث   وسمع  القرآن،   قرأ:  الدين   تاج  ويلقب .  منصور  أَب و   الزاهد
  . بعدهم  المتأخرين  عن   وأكثر  ة،دَ هْ وش    اب،الخشه   وابن  يوسف،  الحسن بن  وأبي  البادرائي،

 . (450/ 2)  الحنابلة طبقات  ذيل



ْبِت َيْومَ  َي َرِحَمه  اَّلله  َيْوَم السه ف ِ ِمائَة    ِعيدِ   ت و   هِ ِبَمْنِزلِ   اْلِفْطِر َسَنَة ِعْشِريَن َوِست ِ
ِمَل إِ   ،اْلَغدِ   َعَلْيِه ِمنَ   َي ل ِ َوص    ،ِبِدَمْشَق  ِفَن ِبِه. َوَكاَن   َلى َسْفحِ َوح  َقاِسي وَن. َفد 
ِق اْلَجَبلِ  َله  َجْمعٌ   . اوهَ ؤ  لَ مَ فَ  َعِظيٌم. اْمَتد  النهاس  ِفي ط ر 

ِر ِسْبط   َظفه اد  اْلَكاِتب    اْبنِ   َقاَل أَب و اْلم  : َحَكى إْسَماِعيل  ْبن  َحمه  اْلَجْوِزي ِ
َرأَْيت   َقاَل:  ِعيدِ   اْلَبْغَداِدي   كَ   َلْيَلَة  ْصَحَف   نه أَ اْلِفْطِر  ر    م  َقْد  ْثَماَن  ِمْن  فِ ع  َع 

َماءِ َجاِمِع ِدَمْشَق إِ  َوفه  ، ي َغم  َشِديدٌ نِ قَ حِ لَ فَ  ؛َلى السه ف ِى اْلم   يِد.َيْوَم اْلعِ  ق  َفت و 
دِ   -َقال: َوَرأَى أَْحَمد  ْبن  َسْعد    َحمه و م  ،  اْلَمْقِدِسي    َسْعد  اْلَكاِتب    ْبنِ   أَخ 

اِلِحيَن     يَْنِزل ونَ   َلْيَلَة اْلِعيِد َماَلِئَكةً   َقال: َرأَْيت    -َوَكاَن أَْحَمد  َهَذا ِمْن الصه
ْمَلةً   ِمنَ  ج  َماِء  بِ السه اْنِزل وا   : ول  َيق  َوَقاِئٌل  ْلت  النهْوَبةِ ،  َفق  َقال وا:  .  َهَذا؟  َما   :

ل ونَ  َوفه  ْوحَ ر   َيْنق  َبةَ  ِق اْلم   .ِفي اْلَجَسِد الطهي ِِب  الطهي ِ
ْحَمِن ْبن   د  اْلعَ   َقال: َوَقاَل َعْبد  الره َحمه َصلهى اَّلله    : َرأَْيت  َكأَنه النهِبيه ِوي  لَ م 

َوق   َماَت،  َوَسلهَم  َقاَل   ِعيدِ   َيْومَ   ِبَقاِسي ونَ   رَ بِ َعَلْيِه  ِبَجَبلِ اْلِفْطِر.  َوك نها  َبِني   : 
َقاِسي ونَ ل  ِهاَل  َفَرأَْيَنا َعَلى  َفَظنَ ءً وْ اْلِعيِد َض   َلْيَلةَ   .  أَنه نه ا َعِظيًما،    َقدْ   ِدَمْشَق   ا 

وَن إِ الْ   أَْهل    . َوَخَرجَ اْحَتَرَقْت  َوفه   ِبَوَفاةِ   اْلَخَبر    َلْيِه، َفَوَصَل َقْرَيِة َيْنظ ر  َيْوَم    ِق اْلم 
ِفن ِبَقاِسي ونَ   َرِحَمه  اَّلله  َتَعاَلى.   اْلِعيِد. َود 

دٌ   اْبنِ   َقال ِسْبط   َحمه : َوَكاَن َله  أَْواَلٌد: أَب و اْلَفْضِل م   ، َوأَب و اْلِعز ِ اْلَجْوِزي ِ
َوأَب و اْلَمْجدِ  ْم ِفي َحَياِتِه. َوَلم أَْدرِ   َيْحَيى،  َمات وا ك ل ه  ْم َغْيرَ   كْ ِعيَسى.   ِمْنه 

اِلِحيَن. َوَله  َبَناٌت. َوَكاَن ِمنَ  ،ِعيَسى  الصه
َوفه مِ َقال: َوَلْم ي ْعِقْب    نِ يْ َف َوَلَدْيِن َصاِلحَ ِسَوى ِعيَسى، َخله   ِق ْن َولَِد اْلم 

 .ه  ب  قِ عَ  َوَماَتا، َواْنَقَطعَ 



دٌ ق ْلت   َحمه ا أَب و اْلَفْضِل م  ِر َسَنَة َثاَلث  َوَخْمِسيَن اآْلخِ   ع  يبِ ِفي رَ   دَ لِ : َفو  : أَمه
. َوَكانَ  َه َعَلى َواِلِدِه، َوَساَفَر إِ َشابًّا َظِريًفا َفِقيًها. َتفَ   َوَخْمِسِمائَة  َلى َبْغَداَد، قه

 َعَلى اْلَفْخِر إْسَماِعيَل. َوَسِمَع اْلَحِديَث.  ِباْلِخاَلِف  َواْشَتَغَل 
َماَدى اْل وَلى َسَنَة ِتْسع    َي ف ِ و  ت  وَ  َوَقْد   ،انَ ذَ مَ هَ بِ   َوَخْمِسِمائَة    ينَ عِ ْس تِ وَ   ِفي ج 
 َوِعْشِريَن َسَنًة َرِحَمه  اَّلله . َل ِستًّا َكمه 

ا أَب و اْلَمْجِد ِعيَسى: فَ  هَ   ب  قه لَ ي  َوأَمه يِن. َتَفقه  َوَسِمَع اْلَحِديَث اْلَكِثيرَ   َمْجد  الد ِ
 ِبِمْصرَ   َعَلْيَها َوَسِمعَ   اْلَواِرِدينَ   ِمْن أَْهِلَها، َوَمنَ   ِمْن َجَماَعة  َكِثيَرة    ِبِدَمْشَق 

إْسَماِعيَل  ْبنِ ِمْن  الْ     وَ ي ِ رِ يوِص ب  َياِسيَن،  َوَفاِطَمةَ ي ِ احِ تَ رْ اْلَ ،   َسْعدِ   ِبْنِت   ، 
َث  َوَحده َوَغْيِرِهم.  َذَكَره  اْلَخْيِر،  ْنِذِري    .  َقاَل اْلم  َوِلَي ،  َماَمةَ   اْلَخَطاَبةَ   :    َواْْلِ

 َمَعه  ِبِدَمْشَق، َوَسِمْعت    ت  َواْجَتَمعْ :  . َقاَل ونَ ي  اِس قَ   ِبَسْفحِ   ي ِ رِ فه ظَ م  الْ   ِباْلَجاِمعِ 
 َمَعه  ِمْن َواِلِدِه. 

َماَدى اآْلِخَرِة ِفي َخاِمَسة     َي ف ِ و  ت  وَ  َعْشَرَة   َسَنَة َخْمَس   -  أَو َساِدَسة    -ِفي ج 
م  اَّلله  َتَعاَلى.  َرِحَمه 

ِمائَة   َوِست ِ
ا ر   يِن َرحِ   َي ثِ َوِممه َوفهق  الد ِ ْيخ  م  ْيخ  ِبِه الشه َصاَلح     َمه  اَّلله  َما َقاَله  ِفيِه الشه

دِ  َحمه م  ْبن   وَسى  م  ِعيَسى  أَب و  يِن  ِفي    َراِجح    ْبنِ   َخَلِف   ْبنِ   الد ِ اْلَمْقِدِسي  
:  َقِصيَدة  َله 

َوفه  اْلم  َبْعَد  ِلي  َيْبَق   َرْغَبةٌ   ِق َلْم 
 

 َمْنَقع    م  س  ِفي اْلَعْيِش ِإنه اْلَعْيَش   
َمانِ   َصْدر     ه  از  رَ طِ وَ   َوَعْين ه    الزه

 
ْكن    اِهد    اْلََنامِ   ر   ع  ر ِ وَ تَ م  الْ   الزه
اْلَفَضاِئلِ   أَب و  ل وِم  اْلع   َها ك ل ِ   َبْحر  

 
ِريَعةِ   ل  َشمْ   ي ْجَمع    الشه اَل   َبْعَده  
د  َكاَن اْبن  أَْحَمَد ِفي    َحمه  َمَقاِم م 

 
 وا ع  زَ فْ يَ   َلْيهِ إِ   أََمرٌ   مْ ه  الَ هَ   نْ إِ  
 



ُكُ ُهُِِمْنُفَ َتاِويِه،َُوَمَسائِلُُِن  ْبَذةٍُُرُ كُْذُِ ُاْلَمْشه ورَةُُِهُِِبُتُ ِمْنَُغْْيِ
يِن ِفي َمْسأََلِة: َما إِ   َقَرْأت   َوفهق  الد ِ ْيخ  م  َذا ِبَخط ِ َبْعِض أَْصَحاِبِه، َقاَل الشه

ن ٌب َوَحاِئٌض  َما. َقال: إْن َكاَنْت اْجَتَمَع ج  ، َوَوَجَدا ِمْن اْلَماِء َما َيْكِفي أََحَده 
َزْوَجةً  ت ِبيح    اْلَمْرأَة   ِلَنهَها  ؛  َفِهَي أََحق  ل،  ج  َيْرِجع  إَلى  اْلَوْطءَ   َله    ِللره َو  ، َوه 

اَلَة، َوِهَي َتْرِجع   ؛ ِلَنهه َيْسَتِبيح  الصه َو أََحق  ، َفه  ، َوِإْن َكاَنْت أَْجَنِبيهًة ِمْنه  َبَدل 
ِم.إِ   َلى التهَيم 

ِئَل إِ   ،ْيَضة  َها ِبحَ َنْفَس   ْن َتْسَتْبِرئَ أ: َهْل َيِجب  َعَلْيَها  َذا أ ْعِتَقْت اْلَجاِرَية  َوس 

ْشِكلَ   ين  َفي بِ  َوي وِضح  ه  م  ه  ِس   ،   ره
 

دِ   ب  ذ  يَ وَ   َوَيْدَفع    ْينِ َعْن  َلِه   اْْلِ
الظهاَلمَ   ِبَبِصيَرة     ا هَ اؤ  يَ ِض   َيْجل و 

 
اْلَعَجاِئَب   يَ ن ور    ي ْبِدي   ع  شَ عْ شَ تَ َها 
َمان  َوأَْهل ه    َقدْ   َفاْلَيْومَ    أَْضَحى الزه

 
ِلك ل ِ   ع    َبِليهة    َغَرًضا   َتَتَنوه
كَ   أَْمَسى  َقْد   ا يً اكِ وَ بَ   نه أ َواْلِعْلم  

 
َعَلْيهِ    ع  طه قَ تَ يَ   ه  ل  َوَحبْ   َتْبِكي 
اْلَمَجاِلِس    ِتْلَك  َوَتَعطهَلت 

 َواْنَقَضْت 
 

اْلَمَحاِفل    َلوْ   ِتْلَك   َتْرِجع    َلْيَتَها 
َوفهق    َبْعَدكَ   َهْيَهاَت   م   ىْرَتجَ ي    َيا 

 
أَوْ   ِللنهاِس   ي    َخْيٌر   ْسَمع  َمَقاٌل 
لِ   َكْم  َك  َدر   ِ َيد    َك ِص خْ شَ َّلِله  ِمْن 

 
اْلَفَضاِئلِ    ِ ك ل  ِفي   َتْرَتع    َبْيَضاَء 
ك ْنَت   َتْنَثِني   َقْد  اَل  َطاِئًعا   َعْبًدا 

 
 ع  وِس َعْن َباِب َرب َِك ِفي اْلِعَباَدِة ت   
وَ أَْحَيْيتَ   َلْيَلة    َكمْ    ا هَ تَ رْ مَ عَ َها 

 
 ع  جه ه    َواْلَخاَلِئق    َيْنظ ر    َواََّلله   
َجى   َتْتل و ِكَتاَب   ْنِح الد  ِ ِفي ج   اَّلله

 
دَ   ورِ ب  زَ كَ    َتْرِجع    النهِبي ِ   َداو 
ْخَصةٌ   َك ائِ دَ َلْو َكاَن ي ْمِكن  ِمْن فِ    ر 

 
 ع  طه قَ تَ   َعَلْيَك   أَْفِئَدةٌ   َك تْ دَ فَ لَ  
 



َقاَل   أَمْ  إِ ِبَثاَلث؟  َيِجْب :  َلْم  َها،  َيَطؤ  َيك ْن  َلْم  َدَها  َسي ِ أَنه  َتْعَلم   َكاَنْت  ْن 
وَرة   ص  ِفي  إاله  ااِلْسِتْبَراء   َفأَْعَتَقَها،    َعَلْيَها  اْشَتَراَها  إَذا  ِفيَما  َوِهَي   ، َواِحَدة 

َجَها: َيِجب  َعَلْيَها ااِل  ، َوِإْن َكاَنْت َتْعَلم  أَنهه  َكاَن َفأََراَد أَْن َيَتَزوه ْسِتْبَراء  ِبَحْيَضة 
اْسِتْبَراء   َعَلْيَها  َها: َوَجَب  ِبَحْيَضة    َيَطؤ  َوِإْلَحاق  َنْفِسِها  َماءِ ،  ِباْْلِ ِمْن    َها  أَْوَلى 

ااِلْسِتْبَراء   َو  ه  وَد  اْلَمْقص  ِلَنه  ِباْلَحَراِئر،  بِ إْلَحاِقَها  َحاِصٌل  َوَذِلَك  َحْيَضة  ، 
الثهاَلَث:   َوِلَنه   ، ةٌ إَواِحَدة  ِعده ا  ِنَكاح    مه اْلَوْطء  َعْن  َو  َوه  ه   ي ْشِبه  َما  أَْو   ،

ْبَهِة. وَ  َنا. د  َواحِ  ل  ك  ِبالش  ْنَتف  ه  َما م   ِمْنه 
 اْلَباِئِع: َيَتَخيهر َكَما  تهْصِرَية  َوَقاَل ِفيَما إَذا اتهَفَقْت ال

َيَتَخيهر  َلو    ِمْن َغْيِر َقْصد 
ْشَتِري ِبَعْيب  ِسَوى التهْصِرَية: َيِجب  َقَصَدَها، َوِفيَما إِ  َها اْلم  اع  ِمْن    َذا َرده الصه

: ِهَي ِمْن َضَماِنِه، َفَيك ون  اللهَبن  ِبَمْنِزَلِة اْلَخَراجِ  : اللهَبن  َل ؟ َقاالتهْمِر، ِقيَل َله 
، َوَكاَن مَ  وًدا ِبِخاَلِف َغْيِرِه ِمْن اْلَمَناِفِع َواْلَخَراج. َوَرَد َعَلْيِه اْلَعْقد   ْوج 

 النهَظر  
ِ َواِحد  وز  ِلك ل  ْشَتَرَكِة ببن َجَماَعٌة: َهْل َيج  ِئَل َعْن اْلَجاِرَيِة اْلم  َوس 

ْشَتَرًكا   وز  َذِلَك، َوَخاَلَف َهَذا َما إَذا َكاَن اْلَعْبد  م  إَلى َعْوَرَتَها: َفَقال: اَل َيج 
َو اْلَحاَجة  إَلى   َنا ه  ز ِللنهَظر َهه  َجو ِ نه النهَظَر إَلْيِه، ِلَن  اْلم  وز  َله   َيج 

َبْيَن ِنَساء 
ْشَتَرِك، َوالنهَظر  إِ  وٌد ِفي اْلَعْبِد اْلم  َو َمْوج  : َلى َعْوَرِة اْلَجاِرَيةِ ااِلْسِتْخَداِم، َوه 

ِنِه ِمنَ  ْنَتف   إنهَما َجاَز ِلَتَمك  َنا م  و َهه   . ِلاِلْشِتَراكِ  اْلَوْطِء، َوه 
إِ  ِئَل  ك ل ِ َوس  وِئِه  ض  و  أَْعَضاِء  َعَلى  َكاَن  َيْغِسَل َذا  أَْن  أَي ْجِزئ ه   ِجَراَحٌة،  َها 

ًما َواِحًدا؟ َقاَل  َما َتَيم  م  َله  ِحيَح ث مه َيَتَيمه َل الصه ْضَو اْلَوه   : اَل، َبْل َيْغِسل  اْلع 
م  َوَيتَ  م   َله، َوَكَذِلك الثهاِني َوالثهاِلث   َيمه ، َفَيَتَيمه اِبع  . َوالره َمات   أَْرَبَع َتَيم 



، َواْلَمْذَهب  َوَقاَل ِفيَمْن أَ    ْعِتَق أََباه  ِفي َمَرِض َمْوِتِه: اْلَْقَيس  أَنهه  اَل َيِرث 
ْرث    .اْْلِ
 اَل وَ   ق  تَ عْ ، ي  هِ م ِ عَ   نِ ابْ   ِق تْ عِ بِ   هِ تِ وْ مَ   ِض رَ ي مَ فِ   ره قَ ا أَ ذَ : إِ اِب طه خَ و الْ ب  أَ   اَل قَ وَ 

 .ث  رِ يَ 
َنَقْلت   ا  ْيِف   ه  َوِممه َوفهِق   ْبنِ   ِمْن َخط ِ السه ه م  َفَتاَوى َجد ِ ِمْن  ينِ   اْلَمْجَد    ،الد ِ

َعاَمَلِة َمْن ِفي َماِلِه َحَرامٌ  ِئَل َعْن م  َعاَمَلِة    : اْجِتَناب  : اْلَوَرع  َفأََجاَب   ،َوَقْد س  م 
ْبَهةٌ   َمْن ِفي َماِلِه َحَراٌم، َفِإنه َمْن اْخَتَلَط اْلَحَرام    ِفي َماِلِه: َصاَر ِفي َماِلِه ش 

ْبَهة    َكث َرْت   ام  اْلَحَراِم، إْن َكث َر اْلَحرَ   ِبَقْدِر َما ِفيِه ِمنَ  ، َوَذَكَر ْت له ، َوِإْن َقله قَ الش 
َبي ِنٌ »  :َحِديَث  َواْلَحَرام   ٌن،  َبي ِ ي َباح    «اْلَحاَلل   َفِإنهه   ْكِم:  اْلح  َظاِهِر  ِفي  ا  َوأَمه
َعاَمَلة   ؛ ِلَنه اْلَْصَل: أَنه    َمْن َلْم َيَتَعيهْن التهْحِريم    م  ِفي الثهَمِن الهِذي ي ْؤَخذ  ِمْنه 

ْنَسانِ  َلِف: ِبعْ   ،ه  ِمْلك    َما ِفي َيِد اْْلِ ْن ِشْئَت   اْلَحاَلَل   َوَقْد َقاَل َبْعض  السه ، ِممه
إِ  ِبَضاَعت  َيْعِني  َكاَنْت  َعَلْيَك اًل ك َحاَل َذا  َحَرَج  ْن ِشْئَت    َفالَ  ِممه َبْيِعَها  ، ِفي 

ب َهات    َوَلِكنه اْلَوَرَع: َتَرك   َعاَمَلِة َمْن ِفي َماِلِه الش  ، َفَقْد َقاَل النهِبي  َصلهى اَّلله   م 
 .« َلى َما اَل َيِريب َك َدْع َما َيِريب َك إِ »َعَلْيِه َوَسلهَم: 

ِئَل  ا إِ   َوس  ْكم  ِفي أَْخِذِه َخْمر  أَْو ِخْنِزير  ِمْن اْلَكاِفِر:    َذا َتَعيهَن َثَمن  َعمه َما اْلح 
ِبَعْقدِ  َيْعِني  ْم،  تَ َقبْ   أََجاَب   دْ قَ   َوَكانَ -َوَنْحِوه؟    ِمْنه  حْ   َنةِ قه َله  اْبن  اْلم  ِبي  الره

 (1 )  
اِفِعي   وز  َذِلَك، إِ الشه يِن: اْلَْوَلى  : اَل َيج  َوفهق  الد ِ ْيخ  م  َذا َتَعيهَن. َفأََجاَب الشه

 
وف ِباْبن المتقنة 1)  حِبي اْلَمْعر  د بن اْلحسن أَب و عبد اَّلل الره َحمه د بن َعلي  بن م  َحمه َفِقيه  ،  ( م 

كت،  َفاضل بالرحبة  ،  ا بً صنف  سنة   هـ 577سنة  َماَت  ثََماِنيَن  الكبرى  .  َعن  الشافعية  طبقات 
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إِ  ه   أَْخذ  وز   َوَيج   . أَ َتْرك ه  ِلَنهَنا  ِديِنِهْم؟  ِفي  َجاِئًزا  َكاَن  َما    مْ اه  نَ رْ رَ قْ َذا  َعَلى 
وَن ِمْن ِديِنِهْم.  َيْعَتِقد 
ِخاَلفَ  َعْن  ِئَل  ِبالنهص ِ    ةِ َوس  َثَبَتْت   : َبْكر  اْبن   أَِبي  َفأََجاَب  ِباْلِقَياِس؟  أَْو 

تَ  َفَكَتَب   َثَبَتْت :  َنةِ قه اْلم  َوات َِفاِقِهم  َحاَبِة  الصه َثَبَتْت   ِبِإْجَماِع   : َوفهق  اْلم  ْيخ   الشه
 َها. َبْعَض  رَ كَ ، ذَ النهِبي ِ َصلهى اَّلله  َعَلْيِه َوَسلهَم، ِفي أَْخَباِر َكِثيَرة   ِبَنص ِ 

ِئَل اْبن  الْ  تَ َوس  ر  كْ ِفي َبْعِض ذِ   َنةِ قه م    َما اْلَعَوان    (َحْرٌب َعَوانٌ )ِر اْلَحْرب َتَكره
ْيخ  َعَلى اْلَجَواِب   ، أََشد  ( اْلَعَوان)َفأََجاب:    ؟ِفي الل َغةِ  . َفَضَرب الشه  ، َما َيك ون 

 أ ْخَرى.  َها َحْرٌب مَ َقده الهِتي تَ  َوَكَتب: اْلَحْرب  
ْيف:   ْساَلِم اْلَْنَصاِري ِ   َوَكَتَب َقال السه :  اْبن  اْلَجْوِزي ِ َعْن َكاَلِم َشْيِخ اْْلِ

ِ الَْنَصاِري  َيِميل  إِ  ، فَ َكاَن َعْبد  اَّلله ي:    ْلَحَق أ َلى التهْشِبيه. َفاَل ي ْقَبل  َقْول ه  َجد ِ
 . هِ التهْشِبيِه، َواَل ي ْقَبل  َقْول  اْبِن اْلَجْوِزي ِ ِفي َحاَشاه  ِمنَ 

ِمنَ  َداَء  الن ِ وَن  َيْسَمع  وَن،  أَْرَبع  ِفيَها  الهِتي  اْلَقْرَيِة  ِفي  مْ ِإنه اْلِمْصِر:    َوَقاَل   ه 
ونَ  َخيهر  ْعِي إِ   َقاَمةِ إِ   َبْينَ   م  َعِة ِبَها، َوَبْيَن السه م  َو أَْوَلى  اْلج  َلى اْلِمْصِر. َقال: َوه 
وج ر  ونَ   َنْت َقْرَيةٌ : َفِإْن َكااْلِخاَلِف. َقاَل   ِمنَ   ِلْلخ  ِفيَها د وَن    َوَقْرَيةٌ   ،ِفيَها أَْرَبع 

اْلََقل   َمَضى  َفِإْن  َعةَ إِ   اْلَْرَبِعيَن:  م  اْلج  ْم  ِعْنَده  َفأََقاَم  اْلَْكَثِر،  َجازَ َلى   : ،
، َوِإْن َجاَء إِ  وز  ِبِهْم    َغْيِرِهْم َفأََقامَ َماٌم ِمْن  إِ   َلى أَْهِل اْلَْرَبِعينَ َوِباْلَعْكِس اَل َيج 

َعَة: َجازَ  م  َعة ، َفَجاَز أَْن َيك وَن إِ   ِلَنهه    ؛ اْلج  م  ْن َتِجب  َعَلْيِه اْلج  َماًما ِلَغْيِرِه ِممه
 ِمْن أَْهِل اْلَقْرَيِة. 

اَن أَْرَسَل ائِ رَ َوَنَقَل اْبن  َحْمَداَن الحَ  َؤااًل إِ   ي: أَنه َقاِضَي َحره ْيِخ س  َلى الشه
يِن ِفي َوِكيل  اْلَغاِئِب، إِ   َوفهِق م   ِلِه، َفادهَعى اْلَمِدين  الد ِ َوك ِ : أَنه  َذا َطاَلَب ِبَدْيِن م 



َله  َقْد اْسَتْوَفى َدْيَنه   َوك ِ ااِلْسِتيَفاِء،   ه  ِمنَ اْلَوِكيِل َوَمَنع    َفَهْل ِلْلَقاِضي َدْفع    ،م 
َوك َِل: أَنهه  َما اْس لِ حْ َحتهى يَ   َتْوَفى َواَل أَْبَرأَ؟.َف اْلم 

ِمْن   ااِلْسِتيَفاِء،  ِمْن  َيَتَمكهن   اَل  اْلَوِكيَل  أَنه  يِن:  الد ِ َوفهق   م  ْيخ   َفأََجاَب الشه
َل َلْو َكاَن َحاِضًرا َما اْسَتَحقه ااِلْسِتيَفاء    َغْيِر َيِمينِ  َوك ِ ِله، َوَعلهَل ِبأَنه اْلم  َوك ِ م 

، َواْلوَ  َيِمين  . ِبَغْيِر  َمَقاَمه  َقاِئٌم  ْبِن أَِبي    ِكيل  َوَذَكَر اْبن  َحْمَداَن: أَن النهاِصح 
: اَل ِخاَلَف ِفي اْلَمْذَهِب أَنه اْلَوِكيَل اَل َيْمَتِنع  ِمْن  اْلَفْهِم أَْنَكَر َذِلَك. َوَقاَل 

جَ   اْلَقاِضي َواْبنِ   . َوأَْخَرج َكاَلمَ ااِلْسِتيَفاِء ِبَذِلَك  ِد ِبَما َيْقَتِضي َعِقيل  ِفي اْلم  ره
م. اِفِعيهِة: أَنهه  َحَكى ِفي َهِذِه اْلَمْسأََلِة ِخاَلًفا َبْيَنه   َذِلَك. َوَذَكَر َعْن َبْعِض الشه

ْعَوى َعَلىَقال النهاِصح   َوفهق  ِفي اْلَكاِفي: أَنه الده اْلَغاِئِب اَل   : َوَقْد َذَكَر اْلم 
، َودَ  َنة  ِبَبي ِ اْلَمِدينِ ت ْسَمع  إاله  ْبَراء    ْعَوى  َنة    َوااِلْسِتيَفاء    اْْلِ َبي ِ َنا َدْعَوى ِبالَ  َهه 
، َفَكْيَف  . ت ْسَمع   َعَلى َغاِئب  َوفهق  ْيِخ اْلم   ؟ ث مه أَْرَسَل َهَذا إَلى الشه

ا اْلَمْسأََلة  الهِتي ِفي اْلَوَكاَلِة: َفِإنهَما أَْفَتْيت  ِفيَها بِ َفأََجاَب  ي، ِبَناًء ادِ هَ تِ اجْ : أَمه
َذَكْرت   َما  َقْول    َعَلى  َظَهَر  َفِإَذا  التهْعِليِل.  ِبِخاَلِفهِ   ِفي  َوَغْيِرِهْم    اْلَْصَحاِب 

وع  إِ  ج  م أَْوَلى. َوالر  اِفِعيهِة َفَقْول ه  ٌن، َلِكْن َما َذَكَره  َبْعض  الشه َتَعي ِ َلى َقْوِلِهْم م 
ْخَتلَ  م  أَنهَها  َعَلى  ل   َقْوَلي  َيد  ا  َوأَمه  . ااِلْجِتَهاد  ِفيِه  وغ   يَس  ا  ِممه َوأَنهَها  ِفيَها،  ٌف 

َقَهاِء   اْلف  إِ »َوَقْول   اْلَغاِئِب  ْعَوى َعَلى  الده ت ْسَمع   َنة  اَل  ِبَبي ِ ِبَها    «اله  أ ِريد   َفِإنهَما 
ْعَوى الهِتي إَذا َسَكَت َصاِحب   ده كَ رِ َها ت  الده ْك؛ ْترَ َعَلْيِه َلْم ي    ىعَ ، َوِإَذا َسَكَت اْلم 

ْعَوى اَل ي ِفيد  َشْيًئا. إِ  َها اْلَقَضاء   ذْ ِلَنه َسَماَع َهِذِه الده ود  َعى   َمْقص  ده َعَلى اْلم 
ْعَوى   .َعَلْيهِ  َعى َعَلْيِه َحاِضًرا، َلْم ت ِفْد الده ده ، َوَلْم َيك ْن اْلم  َنة  َفِإَذا َخَلْت َعْن َبي ِ

، َواَل ن ك ول  ْذ اَل َشْيًئا. إِ  ، َواَل إْقَرار  َنة  َيِمين.    ، َواَل َرد ِ  ي ْمِكن  اْلَقَضاء  ِبَغْيِر َبي ِ



ت َراد   َنا  َهه  ْعَوى  اْلَغْيَبِة،   َوالده َمَع  ْمِكٌن  م  َوَذِلَك  َعَلْيِه.  اْلَقَضاِء  ِمْن  ِلْلَمْنِع 
ِفيٌد. ْعَوى م   َوَسَماِع الده

َبَهاءِ -  اْلَحَسَنةِ   هِ ثِ َباحِ مَ   نْ َومِ  َخط ِ  ِمْن  َعْبدِ   ن ِقَلْت  يِن  ْحَمِن    الد ِ الره
ور  -اْلَمْقِدِسي ِ  : َوِإْن أََقره اْلَمْحج  يِن َعْن َقْوِل اْلِخَرِقي ِ

َوفهق  الد ِ َنا م  ِئَل َشْيخ    : س 
ا أَْو ِقَصاًصا، أَْو َطلهَق َزْوَجَته  َلِزَمه  َذِلَك. َوِإنْ   أََقره ِبَدْين  َعَلْيِه ِبَما ي وِجب  َحدًّ

ْقَراَر ْجِرهِ َلْم َيْلَزْمه  ِفي َحاِل حَ  َما: أَنه اْْلِ َما؟ َفَقال: اْلَفْرق  َبْيَنه  ، َما اْلَفْرق  َبْيَنه 
ْيِن إْقَراٌر ِباْلَماِل، َواْلَمال   وٌر َعَلْيِه ِفيِه. َفَلوْ   ِبالده ه  ِفي اْلَماِل َنا إْقَرارَ لْ َقبِ   َمْحج 

َو أَنهه  ي قِ رِ اْلَحجْ   َلى َفَواِت َمْصَلَحةِ إِ أََتى َذِلَك    ت  و ِ فَ َوِلَهَذا َفي    ر  ِلَهَذا ِبَدْين  ، َوه 
ْقَرار  ِفيهِ   ،ه  َعَلْيِه َمالَ  ه  اْْلِ ْقَرار  ِباْلَحد ِ َواْلِقَصاِص أَو َفاَل َيْلَزم  ا اْْلِ  َطاَلِق   . َوأَمه

ْوَجِة: َفِإنهه  إْقَراٌر ِبَشْيء  َلمْ  َر    الزه ْر َعَلْيِه ِفيِه، َفَلِزَمه، َكَما ِلَوَلِدِه أَْن َيْحج  َيْحج 
إِ  أَدهى  اْلَحد ِ َواْلِقَصاِص  ْقَرار  ِفي  اْْلِ َلِزَمه   إَذا  َفِإنهه   َوأَْيًضا  َفَواِت َعَلْيِه.  َلى 

هِ  ْقَرار  ِفي اْلَماِل أَدهى إِ   ،َحق ِ وِق َوِإَذا َلِزَمه  اْْلِ ق    َفَلِزَمه    ،غ َرَماءِ الْ   َلى َفَواِت ح 
ْقَرار   ود  إِ   اْْلِ : َعَلى َهَذا: أَنه    َلى َغْيِرِه.َعَلى َنْفِسِه، َوَلْم َيْلَزْمه  ِفيَما َيع  َفِقيَل َله 

وق  اْلغ َرَماِء ِفيَما َكاَن اْلَحاِكم  َقْد  ق  ي إَلى َفَواِت ح  ْقَراَر ِباْلَحد  أَْيًضا ي َؤد ِ اْْلِ
ِلَيْقِضَي   َذا  أََخَذه   َكاَن  إَذا  أَنهه    : ول  َتق  الهِتي  َواَيِة  الر ِ َعَلى   ، َفِإنه  ة  عَ نْ َص َدْيَنه   ،
ر   ْقَرارِ  َوَمَع َهَذا َفَقْد أَْلَزْمَناه   ،ِديِنهِ  َبِقيهةَ  ِلَيْقِضَي  ه  اْلَحاِكَم ي َؤج ِ  . ِباْْلِ

وت  ِضْمًنا َوَتَبًعاَفَقاَل  ْوَجِة:    ،: إنهَما َيف  ول  ِفي الزه َذا نهَها إِ إِ َوَيِصير  َكَما َنق 
ْت ِباْلَحد ِ  ْوِج. أَْو اْلِقَصاِص َلِزَمَها، َوِإْن َفاَت َحق   أََقره  الزه



ول  ِفي اْلَحاِمِل إِ  : َفَما َتق  ا أَْو ِقَصاًصا،  َفِقيَل َله  ْت ِبَما ي وِجب  َحدًّ َذا أََقره
َيْنَتِظر   أَنهه   َفَقاَل أََلْيَس  َتِلَد؟  َحتهى  ِبَها  ْيِن،    اْلَحقه َبْيَن  اْلَجْمع   ي ْمِكن   َنا  َهه   :

 َفِخاَلف  َما َنْحن  ِفيِه. 
وَرِة إِ  ي َقال  ِفي ص  َقْد  ْفِلِس   يَجارِ ق ْلت:  ِديِنهِ   ِلَوَفاءِ   اْلم  ي ْمِكن   َبِقيهة  : َكاَن 

ْيِن ِبَتْأِخيرِ  ْينَ َلى أَْن ي وف ِ  اْلِقَصاِص إِ اْسِتيَفاءِ   اْلَجْمع  َبْيَن اْلَحقه  ِمْن َكْسِبِه.   َي الده
أ   اْلَحاِمَل  ِبأَنه  َعْنه   ي َجاب   َتْزَهَق   ْت رَ خ ِ َوَقْد  َنْفٌس   ِبااِلْسِتيَفاءِ   ِلَئاله    ِمْنَها 

اْلِقَصاص   أَْو  اْلَحد   َيْثب َت  أَْن  َبْيَن  َفْرَق  َفاَل  وَمٌة.  ْقَراِر    َمْعص  ِباْْلِ أَْو  َعَلْيَها 
َنةِ  َنا َلْو َثَبَت اْلَحد  اْلَبي ِ َنة  َلْم ي َؤخه   أَْو اْلِقَصاص    . َوَهه   َي َبِقيهةَ َلى أَْن ي وف ِ ْر إِ ِبَبي ِ
ينِ  ْقَرار َفِإنه . َفَكَذا إِ الد ِ ْنَتِفَيةٌ  َذا َثَبَت ِباْْلِ  .الت ْهَمِة ِفي ِمْثِل َهَذا م 

َقةِ   َوَمن َفَتاِويهِ  َتَعل ِ د   َنَقْلت    -ِبِعْلِم اْلَحِديِث    اْلم  َحمه َها ِمْن َخط ِ اْلَحاِفِظ أَِبي م 
َواَية  : َرِحَمه  اَّلله   اْلِبْرَزاِلي ِ  وز  الر ِ ِئل: َهْل َتج  َعاَرَضة   ِمْن ن ْسَخة   س   ؟.َغْيِر م 

إِ َجاَب َفأَ  النهْقلِ :  ِة  ِبِصحه وًفا  َمْعر  اْلَكاِتب   َكاَن   َجاَزِت   اْلَغَلطِ   َوِقلهةِ   َذا 
َواَية    . الر ِ

ِئَل  ْسَنادَ   اْلَقاِرئ    َذا َلْم َيْذك رِ : إِ َوس  ِل اْلِكَتاِب، َوَذَكَره  ِفي آِخِرِه،    اْْلِ ِفي أَوه
، َوأَ رَ ْخبَ : أَ َوَقاَل  ْيخ  َك ِبِه ف اَلٌن َعْن ف اَلن  . َقر  الشه  ِبَذِلَك َفَهْل ي ْجِزئ ه 

وز  إِ َفأََجاَب   ، َوِإاله َفاَل. َعَلْيهِ   َذا َقاَل َله  َذِلَك َعِقيَب ِقَراَءِتهِ : َيج 
ِئَل  َماع  َوس  ِبي ِ  ِبِقَراَءةِ  : َهْل َيِصح  السه  ؟َواْلَفاِسِق  الصه
َقاِبل َصحه : إِ َفأََجاَب  َو ِبَمْنِزَلِة ِرَواَيِتِه. ، ْن َكاَن َله  م   َوِإاله َفه 

اْلكِ  وز   َيج  َهْل  ِئل:  َطاَلَعة    َبة  اتَ َوس  أَوِ َواْلم  َوْقِت   اء  فَ غْ اْْلِ   ،  ِفي  َيِسيًرا، 
ْيِخ أَْن َيْكت َب َوَيْقرَ  وز  ِللشه َماِع أَْو َيج   ؟َعَلْيهِ   ونَ ؤ  السه



 َذا. َفأََجاب: َما َرأَْيَنا أََحًدا َيْحَتِرز  ِمْن هَ 
ِئل: إِ  وز  ٌف أَلِ وَ   أَْو َحْرٌف   اْلَحِديِث َحْرٌف   َذا َسَقَط ِمْن َمْتنِ َوس  ، َهْل َيج 

ْعَراِب  َلْحن   َها؟ َوَهْل َيِجب  إْصاَلح  ْثَبات  إِ   ؟ ِمْن ِجَهِة اْْلِ
وز  َفأََجاَب  َيج  ي  ه  ْصاَلح  إِ   :   : اْلَْوَزاِعي  َقاَل    َواْلَخَطأَ   اللهْحنَ   ح  ْصلِ . 
 ِفي اْلَحِديِث. َوالتهْحِريَف 
ِئَل  َص : إِ َوس  َو َكَذِلَك ِفي َسَماِع حه َذا َوَجَد ِفي ِكَتاِبِه اْسًما م  ًفا أَْو َكِلَمًة، َوه 
و  . َفَهْل َشْيِخهِ  َواِب؟ أََجاَب   ز  َيج  َره  ِفي ِكَتاِبِه َعَلى الصه ه    : َله  َله  أَْن ي َغي ِ . َتْغِيير 
.َواََّلله     أَْعَلم 

 * * * 
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، لبرهان المقصد الرشد في ذكر أصحاب اْلمام أحمد 21

 20-2/15الدين ابن مفلح، ت العثيمين،  
884 

والول 22 اآلخر  الطراز  مآثر  جواهر  من  المكلل   ،التاج 
 238ترجمة رقم    220  –  218للقنوجي  

1028 

الفحول 23 طبقات  إلى  الوصول  خليفة سلم  لحاجي   ،
2/203 

1067 

الذهب  24 العماد   شذرات  البن  ذهب،  من  أخبار  في 
 163-7/155  الحنبلي، ت محمود الرناؤوط

1089 

الحنابلة 25 معرفة  لمريد  السابلة  عبد   ، تسهيل  بن  لصالح 
  2/762  العزيز العثيمين

1320 

  :الناشر  ي،كحالة الدمشق  عمر بن رضا، لمعجم المؤلفين 26
، بيروت  ، مكتبة المثنى بيروت، دار إحياء التراث العربي

6/30 

1408 

العصر  27 وحتى  اْلسالم  صدر  »من  المفسرين  معجم 
 1/304عادل نويهض  ، لالحاضر«

 معاصر 

العالم  28 مكتبات  في  اْلسالمي  التراث  تاريخ  معجم 
والمطبوعات لالمخطوطات  بلوط،  قره  الرضا    ،علي 

 2/1352أحمد طوران قره بلوط و

 معاصران 

 * * * 


